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คําสั่งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ที่ ๑๘๘๘ /   ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๖๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จังหวัดเชียงใหม ่

------------------------------------------------------------- 
                 

                ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายจัดงานศิลปหัตถกรรมในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ   และได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่   ประกอบด้วย   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ - ๖ และสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  ๓๔  กลุ่มสถานศึกษา
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุม่ ๕-๖ และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคเหนอื  ครั้งที่ ๖๒  ปีการศึกษา   ๒๕๕๕    จังหวัดเชียงใหม่  ในชื่องาน 
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”( Supremacy  with Grace and  Wisdom ) 
ภายใต้คําขวัญ “ รักษ์วิถีล้านนา    รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรคศ์ิลปหัตถกรรม   พร้อมก้าวนําสู่สากล  ”  
( Cherish  Lanna  Life   style, Value  Culture ,  Create  Artistic  Works , Go International)  
โดยจังหวัดเชียงใหม่กําหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ปีและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ่

 

                วัตถุประสงค์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัด
เชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนนกัศึกษา เยาวชน เอาใจใสฝ่ึกหัดในงานศิลปะให้เกิดความชํานาญ  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเอง และครอบครัวการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผู้มีผลงานดีเด่น จากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติ    และเผยแพร่นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้   โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      ความสามารถของนักเรียน 
การแสดงนิทรรศการ    การสาธิต    การศึกษาแหล่งเรยีนรู้     การจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสรมิความรู้  ทกัษะ   และพฒันาศักยภาพของนักเรียน   นักศึกษา   เยาวชน   
ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีโอกาสนําความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นผลงาน
ต้นแบบมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไป  
 

                เพื่อให้การดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
กิจกรรมเชียงใหม่สร้างศักยภาพล้ําเลิศในการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ    ดําเนนิไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด   จึงกําหนดศนูย์การแข่งขันและแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
                                                                                                    -/๑.คณะกรรมการ......... 



๒ 
 

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

            มีหน้าที ่
             ใหค้ําปรึกษา เสนอแนะและให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงาน  
             บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
            ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
         ๑. นายชินภัทร  ภูมริัตน     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               ประธาน 
         ๒. นายอนันต์  ระงับทุกข ์     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รองประธาน 
         ๓. นายกมล  รอดคล้าย     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รองประธาน 
         ๔. นางเบญจลักษณ ์ น้ําฟ้า     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รองประธาน     
         ๕. นางอ่องจิต เมธยะประภาส     ที่ปรึกษาดา้นนโยบายและแผน    รองประธาน     
         ๖. นางอรทัย  มลูคํา     ที่ปรึกษาดา้นพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รองประธาน     
         ๗. นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์     ที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน           รองประธาน 
         ๘. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์     ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส          รองประธาน 
         ๙. นายรังสรรค์  มณเีล็ก     ที่ปรึกษาดา้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  รองประธาน 
       ๑๐. นายสุเทพ ชิตยวงศ์     ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กรรมการ 
       ๑๑. นายเกษม  สดงาม     ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรรมการ   
       ๑๒. นายแสงไทย  มีสนุทร     ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กรรมการ 
       ๑๓. นายโสภณ  โสมดี     ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้      กรรมการ 
     ด้านเทคโนโลยี                                                                                    
       ๑๔. นางสาวรุ่งนภา นุตราวงษ์     ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา                            กรรมการ                      
       ๑๕. นางภาวิณี ธํารงเลิศฤทธ์ิ     ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                  กรรมการ                    
       ๑๖. นางสุกัญญา  งามบรรจง     ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรยีนรู้                กรรมการ  
       ๑๗. นางสาวชลธิชา เจริญรัตนวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                 กรรมการ                    
       ๑๘. นางสาวพจนีย์ เจนพนัส     ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแนะแนว                           กรรมการ                     
       ๑๙. นางพัชรา ประวาลทิพย์     ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดําเนินการ            กรรมการ 
     บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                 
       ๒๐. นายสุภัทร  พันธ์พัฒนกุล     ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ                                 กรรมการ                      
       ๒๑. นางพวงมณี  ชัยเสรี     ผู้อํานวยการสํานักการคลงัและสินทรัพย ์                    กรรมการ    
       ๒๒. นางสาววีณา  อัครธรรม     ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา         กรรมการ           
       ๒๓. นางสาวไพรวัลย์  พิทักษ์สาล ี  ผูอํ้านวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา                     กรรมการ                    
       ๒๔. นายพะโยม  ชิณวงศ์     ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ               กรรมการ                 
       ๒๕. นายไกร เกษทัน     ผู้อํานวยการ                                                      กรรมการ 
                                                  สาํนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
  
                                                                                                  -/๒๖.นายรังสรรค์.......   
                                                                         



๓ 
 

 

       ๒๖. นายรังสรรค์  มณเีล็ก     ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
       ๒๗. นายพิธาน  พ้ืนทอง     ผู้อํานวยการ                                                      กรรมการ 
                                                  สาํนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   
       ๒๘. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์     ผู้อํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ                             กรรมการ 
       ๒๙. นายอํานาจ  วิชายานุวัติ     ผู้อํานวยการ                                                      กรรมการ 
                                                  สาํนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
                                                  จงัหวัดชายแดนภาคใต้                                         
       ๓๐. นายอุดม  พรมพนัธ์ใจ     ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรรมการ 
       ๓๑. นายชวลิต  โพธ์ินคร          ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาครูและ                              กรรมการ 
                                                   บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
       ๓๒. นายดํารงค์  พลโภชน์     หัวหน้ากลุม่พัฒนาระบบบริหาร                               กรรมการ 
       ๓๓. นางสาวปนัดดา จรัสพิทยากุล  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                กรรมการ 
       ๓๔. นายพีระ รัตนวิจิตร     ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาภาคบังคับ                      กรรมการ 
       ๓๕. นายสมควร วรสนัต์     หัวหน้าหน่วยศูนย์นิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน                กรรมการ 
       ๓๖. นายสนิท  แย้มเกษร     ผู้อํานวยการ                                    กรรมการและเลขานุการ 
                                                  สาํนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน                                                                 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ 

            มีหน้าที ่
         ๑) อํานวยการ วางแผน  ให้คําปรึกษา   ข้อเสนอแนะ  ดูแล  และแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
             ใหก้ารสนับสนุนทรัพยากร  บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สําเร็จลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ 

   และเป้าหมาย 
         ๒) ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร   
         ๓) วางแผนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน       
         ๔) แต่งต้ังอนุกรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม   
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   ประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑         

         ๒. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔    รองประธาน                  
         ๓. นายสินอาจ ลําพูนพงศ์  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  กรรมการ 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                                                                 
         ๔. นายกิตตินันท์ โนสุ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  กรรมการ 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓      
         ๕. นายทวี อุปสุชิน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  กรรมการ 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
                                                 -/๖. นายอุทิศ.........   



๔ 
 

 

         ๖. นายอุทิศ ขัติวงศ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕      

         ๗. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                กรรมการ    
         ๘. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        กรรมการและ 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                              เลขานุการ 
   ๙.  นายสทิธิชัย มูลเขียน          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        กรรมการและ

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๐. นายเสรมิศิษฐ ์พิมพันธ์ดี    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        กรรมการและ          

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                       ผู้ช่วยเลขานุการ                      
       ๑๑. นายไพศาล เขื่อนเพชร           รองผูอํ้านวยการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๒. นายพัฒนพงศ์  พวงทอง รองผู้อํานวยการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๓. นายอนิรุทธ์ิ ล่ามพระยา  รองผู้อํานวยการ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
       ๑๔. นายลิขสิทธ์ิ  ผลจันทร์งาม รองผู้อํานวยการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕             
       ๑๕. นายเฉิดพันธ์ุ  ไชยเพ็ญ  รองผู้อํานวยการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                     

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
            มีหน้าที่  
         ๑) จัดทําแผนขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
         ๒) เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
         ๓) จัดทําแผนการใช้เงิน และประสานการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย  
         ๔) จัดต้ังศูนย์ประสานงาน  ประชุมคณะกรรมการ และอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
         ๕) ดําเนินงานธุรการทั่วไป เพื่ออํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการทุกฝ่าย 

 ๖) ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ    
            ประกอบด้วย 

         ๑. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ เรืองวุฒิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          ประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑       

         ๒. นายเจตย์ สะสะรมย์       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                   -/๓.นายเดช........ 



๕ 
 

 

         ๓. นายเดช ศิรินาม  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

         ๔. นายอุดม แปงทิศ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

         ๕. นายโสภณ  โปธินันท์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

         ๖. นายเฉลิมศักด์ิ ธนะชัยขันธ์    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         กรรมการ  
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

        ๗.  นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์        รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

        ๘.  นายชัยวัตร์ เทพวงศ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

        ๙.  นายอภิรัฐ  ศรสีุข  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

      ๑๐.  นายไชยยันต์  ไชยถาวร  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ  
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

      ๑๑.  นายอวยชัย ศรีตระกูล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

      ๑๒.  นายอภิชาติ รัตนยรรยง  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

      ๑๓.  นางธันวา เกียรติปรีชา            ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์        กรรมการ                      
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๔.  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                 กรรมการ 
                                                     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                 

      ๑๕.  นายอําพล  แก้วมหานิล  ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล                    กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๖. นายธวัชชัย  ไชยกันย์  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน               กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๗. นายปัณณวัฒน์  ช่างปั้น  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                          กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๘. นางดาวนภา น่วมเจริญ  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                        กรรมการ    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                              -/๑๙.นางวิธกาล........ 



๖ 
 

 

       ๑๙. นางวิธกาล จันทรสกุนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๐. นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               

       ๒๑. นางเกศมณี  จักรผนั  นักวิชาการศึกษา                  กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๒. นางสาวพัชรี สิงห์น้อย  นักประชาสัมพันธ์        กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๓. นางกนกวรรณ สุรโิยปการ นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๔. นางเพ็ญศิริ จันทรศ์รี         นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๕. นายชูชาติ หาได้  นักจัดการทั่วไป           กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๖. นางสาวเทพี กับปุละวัน  นักจัดการทั่วไป                         กรรมการ            
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๗. นางปรียาภรณ์ บัวคลี ่  นักวิชาการเงินและบัญชี         กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๘. นางณัฐพิมล มีป่ิน  เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๒๙. นางกนกเรขา บุญยรัตน์        นักวิชาการเงินและบัญช ี        กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๐. นางอัญชลี สทิธิจู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               

       ๓๑. นางปิยรัตน์ วงศ์เติง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๒. นางเกษร  โพธ์ิศร ี  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๓. นายอุทัย  ปัญญาโกญ  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๔. นางพัทยา  รัตน์เลศิลบ   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  
                                          -/๓๕.นายเสริมศิษฐ์........ 



๗ 
 

 

       ๓๕. นายเสริมศิษฐ์  พิมพันธ์ดี รองผู้อํานวยการ          กรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๖. นายสุทธิ รู้การนา  ผู้อํานวยการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๗. นางอรัญญา วงศ์ดาว ผู้อํานวย การ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      
กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                              

       ๓๘. นางสาวพันธนา จําปาทอง นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๓๙. นางวัลยา จันทสาร  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๔๐. นางประกายกาญจน์   แห่งชาติ  ไชยยา                                
                                                    นักวิชาการศึกษา                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๑. นางสาวนันทนา มงคลเทพ นักจัดการทั่วไป    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                  
       ๔๒. นายณัฐวุฒิ  มาตระออ  ครูอัตราจ้าง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๓. นายณรงค์ฤทธ์ิ  กงจีน  ครูอัตราจ้าง                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๔. นางอุทัยพร  อินสวุรรณ  พนักงานธุรการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพธิีการ  พิธีเปิด – ปิด 

  มีหน้าที ่
         ๑) วางแผน ออกแบบ จัดพิธีการ  จดัพิธีกร   จัดการแสดง  
         ๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทํากําหนดการ 
         ๓) ต้อนรับบุคคลสําคัญที่มาร่วมงาน 
         ๔) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ    
            ประกอบด้วย 
                                                                                                     -/๑.นายศิรภพ........ 
 



๘ 
 

 

         ๑. นายศิรภพ  เจริญกุศล  รองผู้อํานวยการ                                                ประธาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่             

         ๒. นางพรรณี สหเสวียนต์  ครูโรงเรียนธีรวัธน์บําเพ็ญ              รองประธาน 
         ๓. นายมานิตย์  ขันธสีมา  ครูโรงเรียนอนุบาลขันธสีมา    รองประธาน 
         ๔. นางสาวปรารถนา ต้ังใจดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนพระหฤทัย    รองประธาน 
         ๕. นางสิรินันท์  ศรีวีรสกุล     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย          กรรมการ 
         ๖. นางสาวศรีไพร ตาอินทร์   ครูโรงเรียนอนุบาลมยุรี                     กรรมการ 
         ๗. นางอรนารถ ฟูญาติ         ครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน        กรรมการ 
         ๘. นางเกษกานดา คงทวีเลิศ    ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๙. นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย        กรรมการ 
       ๑๐. หมอ่มหลวงนิศามณี ผลธัญญา   ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง       กรรมการ 
       ๑๑. นายอุทัย  ไตรศิลป์     ครูโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ        กรรมการ 
       ๑๒. นางประนอม เมฆขจร   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมฆขจร       กรรมการ 
       ๑๓. นายพงษ์ธาดา สุภาแสน  ผู้อํานวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา       กรรมการ 
      ๑๔. นางกันต์ฤทัย นาหว้ยทราย ครูโรงเรียนบ้านคุณแม ่        กรรมการ 
       ๑๕. นายธีรพล มูลตามา  ครูโรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว         กรรมการ 
       ๑๖. นางสุดสายใจ สุริวงษ์         ครูโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ        กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน     ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่       กรรมการ 
       ๑๘. นางอัมภาภรณ์ จันทร์กระจ่าง    ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา          กรรมการ 
       ๑๙. นางเบญจา เสมวงษ์       ครูโรงเรียนไชยโรจน์วิทยา        กรรมการ 
       ๒๐. นางพรรณี บุญประเสริฐ   ครูโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต         กรรมการ 
       ๒๑. นายประสิทธ์ิ ชูดวง    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
       ๒๒. นายศรัญย์ ปัญญา    ครูโรงเรียนศรัญย์ปัญญา         กรรมการ 
       ๒๓. นายศิวกร   ผาแก้ว  ครูโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์อนุสรณ์       กรรมการ 
       ๒๔. นางสาวนฤมล สายะบุตร ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย         กรรมการ 
       ๒๕. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยทุกโรงเรยีน                       กรรมการ 
       ๒๖. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียน                  กรรมการ 
       ๒๗. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน                  กรรมการ 
       ๒๘. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาทุกโรงเรียน                  กรรมการ 
       ๒๙. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกโรงเรียน                             กรรมการ 
       ๓๐. นางจิรากร ทัศเกตุ       ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตราวิทยา           กรรมการและเหรัญญกิ 
       ๓๑. นางประภาพร ไชยวุฒิ     ครูโรงเรียนอนุบาลสภาพร             กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญกิ 
                                                                                              -/๓๒.นางจรวยพรรณ....... 



๙ 
 

 

  ๓๒. นางจรวยพรรณ ใจณวรรณ์     ครูโรงเรียนรัสเซียบัลเล่ย์                    กรรมการและเลขานุการ                     
  ๓๓. นางสุมาลี สุกันทา   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุมาลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓๔. นายจรญั ไชยศักด์ิ    โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓๕. นางวิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ควิณ  

ครูโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่(ลานนา)  
                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓๖. นายธีระยุทธ บุญตัน               ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่      

                                                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการแข่งขนัทักษะทางวิชาการ 
            มีหน้าที ่

๑) วางแผนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
         ๒) เสนอจัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที ่ และเวที 

   ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๓) เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการและกรรมการตัดสินตามรายการแข่งขัน 
         ๔) จัดการแข่งขัน  และให้กรรมการตัดสินแต่ละรายการ สรุปรายงานผลการแข่งขันต่อ 

   คณะกรรมการอํานวยการประจําสนามแข่งขัน   
         ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
            ประกอบด้วย 

   ๑. นายสินอาจ  ลําพูนพงศ์           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                         ประธาน 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                 
   ๒. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔                       รองประธาน                     

         ๓. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๓ - ๖                       รองประธาน                     
         ๔. นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่                   กรรมการ   
         ๕. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๓๔                             กรรมการ                      
         ๖. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖              กรรมการ                  
         ๗. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                             กรรมการ 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖                                                                   
         ๘. นายพิชิตพล สุทธิสานนท์   ประธานเครือข่ายนิเทศการศึกษา เขต ๑๕      กรรมการ 
         ๙. นายไพศาล เขื่อนเพชร            รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       กรรมการและ                
                                                     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                             เลขานุการ          
       ๑๐. นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์     ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
                                                                                                   -/๑๑.นายโสภน .......                            



๑๐ 
 

 

       ๑๑. นายโสภน  ชัยเพ็ชร                ศึกษานิเทศก ์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                              
       ๑๒. นายสงกรานต์ พรหมวงศ์    ศึกษานิเทศก ์                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                              
       ๑๓. นางเยาวณี มาประเสริฐ            ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                              
       ๑๔. นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์  ศึกษานิเทศก ์                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                              
       ๑๕. นางเกษราภรณ์ สมมนุษย ์ ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
       ๑๖. นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๗. นางสาววนิจช์ตา  โชติวิศิษฐ์กุล  ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
สนามแข่งขัน  ณ โรงเรียนบา้นศาลา  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่ ๑ การจดัการศึกษาปฐมวัย  
คณะกรรมการ ประกอบด้วย          
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที่  

         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง หรือ 

        ข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาท ีหลังสิ้นสุดรายการแข่งขันนั้น ๆ และถือการพิจารณา 
        เป็นทีส่ิน้สุด 

            ประกอบด้วย  

         ๑. นายไพศาล  เขื่อนเพชร   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

         ๒. นายประเสริฐ  อธิพรหม          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศาลา      รองประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
 
                                                                                           -/๓. นางสาวชนิกานต์ ........  



๑๑ 
 

 

         ๓. นางสาวชนิกานต์  เรือนแก้ว      ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
         ๔. นางสาวสักการะ  ทนันชัย       ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๕. นางสุภา วิริยภาพ                 ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นางนิภา แก้วประทีป            ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๗. นางสุภาพร  สารประดิษฐ์        ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๘. นายณัฐสิทธ์ิ ธงยี่สิบสอง          ศึกษานิเทศก ์                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 

  จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขนั  
          ๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  

  ประกอบด้วย 

         ๑. นายนิคม คําโพธ์ิ  ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                      ประธาน 
         ๒. นายนเรศ บุญลอย         ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                    กรรมการ 
         ๓. นางพวงทอง พรมถาวร    ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                    กรรมการ 
         ๔. นางอัญชลี   เกตุพุฒ      ครูโรงเรียนบ้านศาลา                        กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 

            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และจัดเก็บเอกสาร 
             รับรายงานตัว  
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
             ประกอบด้วย   
กิจกรรมการปัน้ดินน้ํามัน  
         ๑. นางลมัย  พวงมณี               ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                    ประธาน           
         ๒. นางพวงทอง พวงถาวร         ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                   กรรมการ                      
         ๓. นางจิตนานาถ ปลอดสกุล    ครูโรงเรียนบ้านศาลา                    กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                           -/กิจกรรม........ 



๑๒ 
 

 

กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
         ๑. นางจําปี  วงศ์ปาลีย์                ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                     ประธาน                      
         ๒. นางอรนงค์  สุริยะวรรณ       ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                   กรรมการ                 
         ๓. นางพัฑฒิ์มาษ  อินยา              ครูโรงเรียนบ้านศาลา                 กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อ  
         ๑. นางพิศวาส  บูชา                ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                           ประธาน 
         ๒. นางอัญชลี  เกตุพุฒ                ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                         กรรมการ                  
         ๓. นางสาวสการะ  นมิมานเหมินทร ์ครูโรงเรียนบ้านศาลา                       กรรมการและเลขานุการ            
๔. คณะกรรมการตดัสนิและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน  
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง  
            มีหน้าที ่ 
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น  
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และ 
             มีจาํนวนไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน       

๑ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวจรัสศรี คาํใส          ศึกษานิเทศก ์                                                   ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑                           
         ๒. นางสาวดวงใจ  พรมไพร    ครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร                         กรรมการ 
         ๓. นางยุพาพร  ทาดาริน        ครูโรงเรียนบ้านทรายมูล                             กรรมการ 
         ๔. นางสาวจันจิรา อุตมา       ครูโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว                                   กรรมการ 
         ๕. นางพรพิมล  สิริเจริญพร   ครูโรงเรียนอนุบาลพรชัย                   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางจรรยา เพียรงาม        ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด                            กรรมการ 
         ๒. นางตรีนุช คุณยศยิง่          ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                        กรรมการ 

๒. กิจกรรมการแข่งขันการปัน้ดินน้ํามัน 
คณะกรรมการตัดสิน 
                                                                                        -/๑. นางสาวสุวรรณีย์........   



๑๓ 
 

 

         ๑. นางสาวสุวรรณีย์  ศิริสมฤทัย     ศึกษานิเทศก ์                                                   ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ 
        ๒. นายประชัน แสนใจ           ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
         ๓. นางปราณี  ฟุ้งสมทุร              ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง                                     กรรมการ 
         ๔. นางบังอร  เนตรทอง              ครโูรงเรียนบ้านเขาล้อ                              กรรมการ 
         ๕. นางณัฐพิมล  ธนัตถ์สอาดอาวุธ  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางอารีย์  บุญประเสริฐ          ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                          กรรมการ 
         ๒. นางเกวรินทร์  ปัญญาเรือง       ครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง                       กรรมการ 

๓. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ  
คณะกรรมการตัดสิน 
        ๑. นายสิทธิพงษ์  แก้วธิวัง           ศึกษานิเทศก์                                                      ประธาน                  
                                                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 
         ๒. นางสาวพัชรา จายสวน           ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์       กรรมการ 
         ๓. นางพัชยา  เครืออินต๊ะ           ครูโรงเรียนวัดนาแก้ว        กรรมการ 
         ๔. นางอําไพ  มณีวรรณ              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ต่ืนน้อย                    กรรมการ 
         ๕. นางอมรรัตน์  ปัญญานะ          ครูโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวพนิดา จันทสุวรรณ      ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                                  กรรมการ 
         ๒. นางทิพวัลย์ บุญยนื               ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง                                     กรรมการ 

 

สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนคิลานนาเชียงใหม ่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที ่
        ๑)  อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯ   ผู้เข้าแข่งขัน  และแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการแขง่ขัน 
        ๒)  รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขนัแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและ 
             เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
 
                                                                                                      -/๓)  พิจารณา…… 



๑๔ 
 

 

        ๓)  พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง 
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังจากสิ้นสุดรายการแข่งขันนั้น ๆ 
             และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสดุ 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายวันชัย  รัตนากรไพบูลย์   รองผู้อํานวยการ             ประธาน 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                           
         ๒. นายฉลวย  พันธ์ทอง     ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี             รองประธาน                      
     โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่    
         ๓. นายศิรภพ  เจริญกุศล    รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี            รองประธาน 
     โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        
         ๔. นายประสิทธ์ิ  ชูดวง   รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี            รองประธาน        
     โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่     
         ๕. นางวัชราภรณ์  วัตรสุข   ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑    
         ๖. นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล     ศึกษานิเทศก ์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๗. นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕   
         ๘. นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์   ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   
         ๙. นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ   ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖    
       ๑๐. นางศิริกร   ปวงคําคง    ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔     
       ๑๑. นางสาวพิมพ์สุดา   เอี่ยมสกุล   ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔     
       ๑๒. นางเพลินพิศ มันกระโทก      ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร                                กรรมการ 
       ๑๓. นางเรไร รัตนธรรม      ครูโรงเรียนโรงเรียนภูดินวิทยา        กรรมการ 
       ๑๔. นางพัชรินทร์ คณะนัย    ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง          กรรมการ 
       ๑๕. นางสมพร  พระเนตร  ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา        กรรมการ 
       ๑๖. นางสาวอภิญญา  ศุภาวิศิษฎ์     ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า        กรรมการ 
 
                                                                                                   -/๑๗. นายโสภน....... 



๑๕ 
 

 

       ๑๗. นายโสภน ชัยเพ็ชร      ศึกษานิเทศก์             กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒    
       ๑๘. นางเอมอร นรเดชานันท์     ศึกษานิเทศก์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                               
       ๑๙. นางสุพัตา ศรีศุภมาศ     นักวิชาการศึกษา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
       ๒๐. นางจิราพร นิติสุทธิกา    นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒    
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่

   ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องแสง สี เสียง  สถานที่  และเวทีทีใ่ช้ในการแข่งขนั 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายอุดมเดช  ต.เจริญ             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่        ประธาน 
         ๒. นายอุทัย  ศรสีุวรรณ              ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๓. นายวุฒิพงศ์  พวงไม้มิ่ง     ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๔. นายรักชาติ สุริยะ             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นายดํารงศักด์ิ  อินตา            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๖. นายเสน่ห์ สมบัติใหม่             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ
              เลขานุการ                      
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่

   ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และจัดเก็บเอกสาร 
             รับรายงานตัว  

   ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายอาทิตย์  ประสาทแก้ว       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่        ประธาน                      
         ๒. นายยุทธพงศ์  ไชยประสพ      ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๓. นายเมธาวี  ศรีคช               ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๔. นายวิจักร์  พจนพิจิตร์           ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นางสาวอุมาพร บุญสุข          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
                                                                                         -/๖. นางสาวอมรลักษณ์........   



๑๖ 
 

 

         ๖. นางสาวอมรลักษณ์  ท่วมแก้ว   ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน  
            มีหน้าที ่

๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง  
            มีหน้าที ่ 
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีจํานวนไม่ครบ 
             ตามเกณฑ์การแขง่ขัน        
            ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการแข่งขันการอา่น ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางวรินทร  ศรีนวล            ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง                                   ประธาน 
         ๒. นางประภาศรี  เลพล           ครูโรงเรียนวัดป่าแดง                                          กรรมการ 
         ๓. นางพัชรี สัญญาลกัษณ์         ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง                                      กรรมการ 
         ๔. นางเบญจา แสนสขุ             ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๕. นางสิริสรย์  ก้อนสรุินทร์      ครูโรงเรียนศรีจอมทอง                      กรรมการและเลขานกุาร 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์    ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน                                        ประธาน 
         ๒. นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ    ครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ                                          กรรมการ 
         ๓. นางจุฑามาศ ไชยวงศ์           ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก             กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันการอา่น ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
        ๑.  นายบุญเรือน หุ่นดี          ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา                                    ประธาน 
         ๒. นางอัษฎางค์พร มหายศนันท์  ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร                                กรรมการ 
         ๓. นางสมพิศ เทพดวงจันทร์      ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                                         กรรมการ 
         ๔. นางสุภาพร ละอูม              ครูโรงเรียนวัดท่าโป่ง                                          กรรมการ 
         ๕. นางสุนทรี  คุณา           ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ฯ)   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                    -/คณะกรรมการ…… 



๑๗ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวจินตนา สุทธสาส์น        ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย                                       ประธาน 
         ๒. นางสาวจันทร์เที่ยง ภัยภิลัย      ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง                                     กรรมการ 
         ๓. นางแจ่มจรสั ทิพยบุ์ญราช     ครูโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์               กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันการอา่น ชัน้มัธยมศกึษาปีที่๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวิวัฒน์  ประสานสุข        ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                           ประธาน 
         ๒. นางจินดา กิริยา                  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒                                 กรรมการ 
         ๓. นางธิดารัตน์  จอมปัญญาเลิศ   ครูโรงเรียนวัดมะกับตอง                                      กรรมการ 
         ๔. นายสันติภาพ น๊ะดอก            ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                                       กรรมการ 
         ๕. นางสาวสังวาล ใจเที่ยง           ครูโรงเรียนบ้านแม่ซา                       กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางจุไรรัตน์  อินต๊ะเเสน          ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                                        ประธาน        
         ๒. นายณัฐวุฒิ ขันแก้ว               ครูโรงเรียนสิริมังคลาจารย์                                   กรรมการ 
         ๓. นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ       ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น                       กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ และคัดลายมือ  ระดับประถมศึกษาปีที๑่-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นางลินลดา เชาว์มนัส          ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                   ประธาน 
         ๒. นางเกศริน  จันทรห์อม      ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                                  กรรมการ 
         ๓. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา         ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮ่ียน                                    กรรมการ 
         ๔. นางบุญศรี อุดม                 ครูโรงเรียนบ้านกองหิน                                       กรรมการ 
         ๕. นางกิ่งแก้ว ศรีจอมทอง        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางพิดาลิน  อินต๊ะแก้ว        ครูโรงเรียนบ้านหัวข่วง                                         ประธาน 
         ๒. นางหอมหวน ปันต๊ะทา       ครูโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์                                   กรรมการ 
         ๓. นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุข      ครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม                  กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกรองจิต  อินทจักร์         ครูโรงเรียนบ้านแช่ช้าง                                         ประธาน 
         ๒. นางกิตติอาภา  กรณ์ใหม ่     ครูโรงเรยีนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗                          กรรมการ 
         ๓. นางภัทรภรณ์  ศรถีาวร        ครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง                                   กรรมการ 
         ๔. นางณภัทรารัตน์  พัฒน์นิติชัย   ครูโรงเรียนบ้านหลังท่อ                                       กรรมการ 
                                                                                                     -/๕. นางวรวีร์........   



๑๘ 
 

 

         ๕. นางวรวีร์  ดวงเด่น               ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางลําดวน  แก้วอินชัย         ครูโรงเรียนวัดท่าโป่ง                                           ประธาน 
         ๒. นางกัญญา  พิชยานนท์         ครูโรงเรียนบ้านสันผักหวาน                                  กรรมการ 
         ๓. นางผ่องพรรณ  คํามงคล       ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                        กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ และคัดลายมือ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวศิริกานดา  เสมอกัน    ครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง                                       ประธาน 
         ๒. นางศิริลักขณา  คาํสาร        ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา                        กรรมการ 
         ๓. นางสาวทัศนีย์  อรณุ          ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย                           กรรมการ 
         ๔. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ               ครูโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง                                  กรรมการ 
         ๕. นางนงลักษณ์  แก้ววงศ์ดี       ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย                  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางกิ่งแก้ว  ตาเจริญเมือง      ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                      ประธาน 
         ๒. นางพัชรบูลย์  ตันติยากร       ครูโรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบํารุง)                              กรรมการ 
         ๓. นางรัชพร  บัวหอม             ครูโรงเรียนวัดคําชมภู                       กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน  ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางดวงมณี รัศมีศรจันทร์     ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา                                      ประธาน 
         ๒. นางอรพิน   หมั่นแสวง         ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง                                             กรรมการ 
         ๓. นางฟองจันทร์ ฟูฟอง         ครูโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม                                     กรรมการ 
         ๔. นางวณารีกานต์  พันธุศาสตร์     ครูโรงเรียบ้านสันผักหวาน                                   กรรมการ 
         ๕. นางวันเพ็ญ เบี้ยวบรรจง       ครูโรงเรียนบ้านศรีจอมทอง                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอัญชลี จินาวงค์            ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย                                       ประธาน 
         ๒. นางทับทิม ชัยชะนะ            ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ                                    กรรมการ 
         ๓. นายประเสริฐ  แสนสุข         ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                      กรรมการและเลขานุการ 
๘. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน  ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนิลุบล  โพธ์ินาคม          ครูโรงเรียนวัดล้านตอง                                         ประธาน 
         ๒. นางลําดวน สุริยวรรณ         ครูโรงเรียนมูลนิธิมหาราช                                    กรรมการ 
         ๓. นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์        ครูโรงเรียนบ้านแม่คะ                                         กรรมการ 
                                                                                                  -/๔. นางนวรัตน์.........   



๑๙ 
 

 

         ๔. นางนวรัตน์  ขอดแก้ว              ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม                            กรรมการ 
        ๕. นางพรรณี  กรรใหม่             ครูโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย             กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายสันธาน สันกลกิจ           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ทัง                               ประธาน 
         ๒. นางพิสมัย  ชาลีอัน              ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจําเริง                                      กรรมการ 
         ๓. นายศรัณยู  ปู่สิงห์               ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศกึษา               กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
๙. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน  ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวจันทพร พลอินตา     ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว                                         ประธาน 
         ๒. นางกิ่งแก้ว จินาพันธ์           ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย        กรรมการ 
         ๓. นายปัฎฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร      ครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม        กรรมการ 
         ๔. นางสาวนัยยา จินาป๊อก            ครูโรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๕. นางเข็มทอง  กรรณิกา       ครูโรงเรียนบ้านกองแขก                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายสันธาน  สันกลกิจ         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ทัง                               ประธาน 
         ๒. นายประเสริฐ แสนสุข          ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๓. นายศรัณยู  ปู่สิงห์              ครูโรงเรียน                                    กรรมการและเลขานกุาร 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนั สนุทรพจน์   ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสุภาภรณ์  สุวรรณา       ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง                                      ประธาน 
         ๒. นางสุพิน สาลักษณ์             ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๓. นางสุพรรณี  บุญทวี       ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว        กรรมการ 
         ๔. นางสาวประณมพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า         กรรมการ 
         ๕. นางนิภา ทิพย์เจริญ            ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสมจิตร พิทาคาํ            ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว                                      ประธาน 
         ๒. นางสุดใจ  เจริญสขุ            ครูโรงเรียนบ้านนาหวาย                                     กรรมการ 
         ๓. นางสายสมร อินต๊ะเสน         ครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนั แต่งบทร้อยกรอง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
                                                                                           -/๑. นางรัตนภัณฑ์........   



๒๐ 
 

 

         ๑. นางรัตนภัณฑ์  เลศิคําฟู       ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง                                      ประธาน 
         ๒. นางสาวิตรี พิมพันธ์ดี           ครูโรงเรียนวัดทรายมูล                                        กรรมการ 
         ๓. นางกิ่งกมล ฉลอม               ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว                                     กรรมการ 
         ๔. นางปัทมารัชต์ ขัติพันธ์ุ         ครูโรงเรียนบ้านทรายมูล                                      กรรมการ 
         ๕. นางจันทร์ฉาย พรหมเสน      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายสุเทพ นนทธรรม          ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่                                  ประธาน 
         ๒. นางสาวเมธาพร คําหน้อย     ครูโรงเรียนบ้านขุนแปะ                                       กรรมการ 
         ๓. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชูช่ืน      ครูโรงเรียนแมแ่ฮใต้                                           กรรมการ 
         ๔. นางสาวณัฐติญา นนัตะละ     ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนั แต่งบทร้อยกรอง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกฤษฎาภรณ์  ก่ิงโต๊ะทอง    ครูโรงเรียนทาเหนือวิทยา                                      ประธาน 
         ๒. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านแม่ป่ัง                                         กรรมการ 
         ๓. นางศรีประทิน สมบูรณ์           ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง                                กรรมการ 
         ๔. นางสุพรรณี ไชยเทพ              ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
         ๕. นางพรพิมล  ไวยกุล               ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ                  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางณัทฐนิช พรหมปัญญา        ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง                                       ประธาน 
         ๒. นางเกษริน  ภิระตา                ครูโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย                                 กรรมการ 
         ๓. นางสาวสมรยศ คนโฑ             ครูโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ                                     กรรมการ 
         ๔. นางจุฬารัตน์ เพ็ชรจินดา          ครูโรงเรียนบ้านขุนแตะ                     กรรมการและเลขานุการ 
 

  สนามแข่งขนั  ณ  โรงเรียนปรนิสร์อยแยลส์วิทยาลยั    อําเภอเมืองเชยีงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
 
                                                                                                       -/๓) พิจารณา...... 



๒๑ 
 

 

         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง  
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายไพศาล  เขื่อนเพชร           รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นางสิรินันท์  ศรีวีระสกุล          ผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย         รองประธาน 
         ๓. นายเกรียง  ฐิติจําเริญพร          รองผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นายยุทธชัย  ดํารงมณี             รองผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นายปัญญา  สกุลป้ันทรัพย์       รองผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย        กรรมการ 
         ๖. นายกมล  ช่ืนทองคํา            ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๗. นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง      ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๘. นางสาววชิราพร  สุวรรณศรวล   ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๙. นางสาวกมลพรรณ  กันทะทิพย ์ ศกึษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๐. นายสุรพล  ศรีศลิป์                ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
       ๑๑. นายสุชิน  นามจนัทร์ลักษณ ์   ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๒. นายพิชิตพล  สุทธิสานนท ์    ประธานเครือข่ายนิเทศการศึกษา เขต ๑๕                กรรมการ                      
                                                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๓. นายสงกรานต์  พรหมวงศ์         ศึกษานิเทศก ์                                กรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๔. นางวิริน  วันสมสกลุ               ศึกษานิเทศก ์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
๒.คณะกรรมการฝา่ยสถานที ่  
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน 
                                                                                                       -/ ๓) ปฏิบัติ........ 



๒๒ 
 

 

         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายวิเศษ   ลี้รัตนาวลี    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายเมธาวี   สันติสุข     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๓. นายชรินทร์  กลิน่นวม    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ  
         ๔. นายสง่า  พรหมศรี       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นายวีระเชษฐ์  ขจรบุญ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๖. นายประชา วีรวัฒน์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นายวัฒนา  สุเทนะ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๘. นางรุ่งกาญจน์  วังบุญ       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๙. นายเดชาวุธ  สิทธิยศ        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ                      
       ๑๐. นางสาวสายจิต  ลลิิต     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๑. นางธัญญธร  ปรีชารัตน์   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวศิริรัตน์  งามประจบ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย                       กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวบุษบา บูรณศิลป์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๔. นายรักพงค์  สิทธิธัญญ์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๕. นายจรัญ ไชยศักด์ิ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว  
            มีหน้าที ่
        ๑)  จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน 
             และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
        ๒)  ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางสายฝน   ลี้รัตนาวลี     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายณัฐพงษ์  รัตนา       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวนันทภัค  หน่อท้าว       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นางสาวพัทธ์ธีรา เชื้อถา   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๖. นางสาวสุภาวดี สมโพธ์ิ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นางสาวโสรยา  บุญหล่อ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๘. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทรายคํา      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                       กรรมการ 
         ๙.นางสาวธิดารัตน์  ทะหาร       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                              -/คณะกรรมการ........ 



๒๓ 
 

 

๔. คณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่         
        ๑)  ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
        ๒)  สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่
            ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอาํนวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินและมีจํานวนไม่ครบตามเกณฑ์ 
             การแข่งขัน                                                                                                  
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์  ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นางพรรณี นามมล              ครูโรงเรียนบ้านห้วยศาลา            ประธาน 
         ๒. นางเสาวลักษณ์  ตุ้ยแก้ว     ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่              กรรมการ 
         ๓. นายสมภพ  ตันติกุล            ครูโรงเรียนศิริมังคลาจารย์         กรรมการ 
         ๔. นางฐิติรัตน์  สุวรรณ            ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย                                กรรมการ 
         ๕. นางไก่แก้ว  เรือนวไิล           ครูโรงเรียนวัดหนองหล่ม                   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวมลิวัลย์  แดงตันกี         ครูโรงเรียนบ้านสันทราย           ประธาน 
         ๒. นายประวิทย์  กันทาทอง          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ         กรรมการ 
         ๓. นางอัญชณา  สืบสกุล              ครูโรงเรียนบ้านกวน            กรรมการและเลขานุการ 
๒.  กิจกรรมการแข่งขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นางบัวจันทร์  มลูต๊ะ            ครูโรงเรียนบ้านหลวง             ประธาน 
         ๒. นางนิตยา  เนตรศักด์ิเกษม     ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูน         กรรมการ 
         ๓. นายสงบ  ขิงหอม                ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว         กรรมการ  
         ๔. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ       ครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒         กรรมการ 
         ๕. นางจิตรา เมืองโอด              ครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร          กรรมการและเลขานุการ   
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวมลิวัลย์  แดงตันกี         ครูโรงเรียนบ้านสันทราย           ประธาน 
                                                                                                 -/๒. นายประวิทย์........   



๒๔ 
 

 

         ๒. นายประวิทย์  กันทาทอง          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ         กรรมการ 
         ๓. นางอัญชณา  สืบสกุล              ครูโรงเรียนบ้านกวน            กรรมการและเลขานุการ 
๓.  กิจกรรมการแข่งขนัอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓   
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นางพจนา  ทิศรําวัง             ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋             ประธาน 
         ๒. นางสาวสุมาลี  เขือ่นแก้ว      ครูโรงเรียนบ้านจันทร์           กรรมการ 
         ๓. นางสาวสิริภัสสร์ กันทะวงค์       ครูโรงเรียนบ้านหนองเงือก         กรรมการ 
         ๔. นายอินทร  ชมชืน่              ครูโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา          กรรมการ 
         ๕. นางจุฑามาศ จันทร์ศร         ครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวมลิวัลย์  แดงตันกี         ครูโรงเรียนบ้านสันทราย           ประธาน 
         ๒. นายประวิทย์  กันทาทอง          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ         กรรมการ 
         ๓. นางอัญชณา  สืบสกุล              ครูโรงเรียนบ้านกวน            กรรมการและเลขานุการ 

๔.  กิจกรรมการแข่งขนั โครงงานคณิตศาสตร์  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์          ครูโรงเรียนบ้านแม่สา             ประธาน 
         ๒. นางสุพิชชา ปันศิริ                ครูโรงเรียนอินทนนท์วิทยา          กรรมการ 
         ๓. นายวิทยา ประยูร                ครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง           กรรมการ 
         ๔. นางถนอมศิลป์  ชํานาญหมอ   ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน          กรรมการ 
         ๕. นางอัมพร  อินตาวงษ์            ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ําดิบ                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสุพรรษา  ผ่องใส            ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม            ประธาน 

   ๒. นางประภัสสรณ์  เล็กธํารง    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ         กรรมการ 
   ๓. นายจตุรงค์  คํามะนาง        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า             กรรมการและเลขานุการ  

๕.  กิจกรรมการแข่งขนั โครงงานคณิตศาสตร์  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน  

         ๑. นางปราณี  มลีาภ              ครูโรงเรียนบ้านสะลวงนอก             ประธาน  
         ๒. นางผ่องพรรณ  เปง็ธินา       ครูโรงเรียนวัดศรีดอนไชย          กรรมการ 
         ๓. นางอุไรวรรณ  เอมหฤทัย     ครูโรงเรียนพุทธิโศภน            กรรมการ 
         ๔. นางอารีรัตน์  ศิริ               ครูโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็น          กรรมการ 
         ๕. นายศักด์ิชาย  ขวัญสิน        ครูโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ             กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                               -/คณะกรรมการ……. 



๒๕ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสุพรรษา  ผ่องใส            ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม            ประธาน 
         ๒. นางประภัสสรณ์  เล็กธํารง    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ         กรรมการ           
        ๓. นายจตุรงค์  คํามะนาง        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า             กรรมการและเลขานุการ  
๖.  กิจกรรมการแข่งขนั สรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้ GSP  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นางจิระพร  ก่ิงเพชรเสรีชน    ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้            ประธาน 
         ๒. นางผ่องพรรณ  พุทธวงศ์       ครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ          กรรมการ 
         ๓. นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข ์   ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่           กรรมการ 
         ๔. นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี    ครูโรงเรียนบ้านปงตํา        กรรมการ 
         ๕. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง                                                                                              
         ๑. นายอดิศักด์ิ  อ่อนฉ่ํา           ครูโรงเรียนบ้านบนนา             ประธาน 
         ๒. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน         ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศพายัพ           กรรมการ 
         ๓. นางยุพิน  ดุมดก                ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน            กรรมการ 
         ๔. นายวีระพันธ์  ไชยบุตร        ครูโรงเรียนบ้านกองแขก          กรรมการ 
         ๕. นายสง่า  เมฆเสน               ครูโรงเรียนวัดห้วยทราย                     กรรมการ 
         ๖. นายวัชระ ยะสง่า              ครูโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๑๒             กรรมการ 
         ๗. นางกฤษณา พ่ึงธรรม           ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก          กรรมการ 
         ๘. นางสาวสุจิตรา  ผาสุข         ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย          กรรมการและเลขานุการ 
๗.  กิจกรรมการแข่งขนั สรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้  GSP ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางยุพิน  ดุมดก                ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน             ประธาน 
         ๒. นายวีระพันธ์  ไชยบุตร        ครูโรงเรียนบ้านกองแขก          กรรมการ 
         ๓. นายสง่า  เมฆเสน               ครูโรงเรียนวัดห้วยทราย           กรรมการ 
         ๔. นายวัชระ ยะสง่า              ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒           กรรมการ   
         ๕. นางกฤษณา พ่ึงธรรม           ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายอดิศักด์ิ  อ่อนฉ่ํา           ครูโรงเรียนบ้านบนนา             ประธาน 
         ๒. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนนิ         ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศพายัพ           กรรมการ 
         ๓. นางจิระพร  ก่ิงเพชรเสรีชน    ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้           กรรมการ 
         ๔. นางผ่องพรรณ  พุทธวงศ์       ครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ          กรรมการ 
                                                                                                  -/๕. นางดวงฤทัย…….          



๒๖ 
 

 

         ๕. นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข ์   ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่           กรรมการ 
         ๖. นางสาวฤทัยปรียา โสภาระดี    ครูโรงเรียนบ้านปงตํา        กรรมการ 
         ๗. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า              กรรมการ 
         ๘. นางสาวสุจิตรา  ผาสุข         ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย          กรรมการและเลขานุการ 
๘.  กิจกรรมการแข่งขนัคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนันทพร  สื่อกระแสร์       ครูโรงเรียนบ้านริมใต้            ประธาน 
         ๒. นางสายสุณีย์  อินจันทร์        ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย           กรรมการ 
         ๓. นางศิริรัตน์  กองอินทร์      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง           กรรมการ 
         ๔. นางสาวเพียงดาว เมืองคํา   ครูโรงเรียนบ้านปางหินฝน         กรรมการ  
         ๕. นางสุภาพร  พันธ์ุเกษม      ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง           กรรมการ 
         ๖. นางขวญัใจ  อาษากิจ        ครูโรงเรียนศรีเนห์รู            กรรมการ                      
         ๗. นางกุศลิน  อ่ินคํา             ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก         กรรมการ 
         ๘. นางสุมิตรา เกิดผล            ครูโรงเรียนบ้านโปง             กรรมการ 
         ๙. นางฉันทนา คําแดง           ครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ           กรรมการ 
       ๑๐. นางลัดดา  มิตกิตติ           ครูโรงเรียนบ้านแม่ขาน           กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวธิลาวรรณ์  มีชิน     ครูโรงเรียนบ้านห้วยคอม         กรรมการ  
       ๑๒. นางสุพัตรา  ดวงแก้วกลาง  ครูโรงเรียนบ้านน้ําย้อย           กรรมการ  
       ๑๓. นางสุวิมล  ตรีพงศ์           ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง          กรรมการ   
       ๑๔. ว่าที่พันตรี โสภน ต๊ิบใหม่    ครูโรงเรียนวัดปากล้อง           กรรมการ 
       ๑๕. นางมัณฑนา ศรสีวัสด์ิ        ครูโรงเรียนวัดป่าแดด                       กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายกิตติยพันธ์  ปันแก้ว     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอยคํา          ประธาน    
         ๒. นายเชิดชัย  ลํานวล              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                 กรรมกา 
         ๓. นางอรทัย  นาคะเปรมินทร์     ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา           กรรมการ 
         ๔. นางจงจิต  พัฒนสิน              ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                  กรรมการและเลขานุการ                      
๙. กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายนิวัติ  บุปผชาติกุล       ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา            ประธาน 
         ๒. นางสาวสุกัญญา  โพธิสุวรรณ     ครูโรงเรียนบ้านริมใต้            กรรมการ 
         ๓. นางสาวนวลจันทร ์สิทธิวงศ์   ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ           กรรมการ 
         ๔. นางสาวจันทร์จิรา  หนุ่มศร ี  ครูโรงเรียนปา่กล้วยพัฒนา          กรรมการ 
              -/๕. นางโสภา....... 



๒๗ 
 

 

         ๕. นางโสภา ศรีบาง              ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง          กรรมการ 
         ๖. นางสิริรัตน์  พวงยอด        ครูโรงเรียนวัดเปาสามขา           กรรมการ 
         ๗. นางจําเนียร  วงค์คํา         ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม        กรรมการ 
         ๘. นายภานุ  จันทรช์ม          ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก         กรรมการ 
         ๙. นางธีรวัลย์  คําฮอม          ครูโรงเรียนบ้านแม่งูด            กรรมการ 
       ๑๐. นางนิตยา ประสาธนส์ุวรรณ   ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)      กรรมการ    
       ๑๑. นางพิชญาภา  พิไรแสงจันทร ์  ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก          กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวนภาพร ณ ลําพูน   ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า          กรรมการ   
       ๑๓. นางวรางรัตน์  สมบัติใหม่      ครูโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย         กรรมการ 
       ๑๔. นางนฤมล  กันทะกาศ       ครูโรงเรียนบ้านศรีป้าน           กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม ่  ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑              กรรมการและเลขานุการ                      
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายกิตติยพันธ์  ปันแก้ว     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอยคํา          ประธาน    
         ๒. นายเชิดชัย  ลํานวล              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางอรทัย  นาคะเปรมินทร์     ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา           กรรมการ 
        ๔. นางจงจิต  พัฒนสนิ              ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัคดิเลขเร็ว  ระดับชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ ๑-๓    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนันท์นภัส  ศริเิขตต์      ครูโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)                     ประธาน 
         ๒. นายประพันธ์  ไชยวงศ์         ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา           กรรมการ 
         ๓. นายดนุพล  ตลาด               ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย           กรรมการ 
         ๔. นางสายฝน  ยะจรรยา      ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ          กรรมการ 
         ๕. นายกานต์  ธรรมปัญโญ     ครูโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน          กรรมการ 
         ๖. นางสาวสุริมล  อุปมาณ      ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ           กรรมการ 
         ๗. นายกิตติศักด์ิ  จนัทร์หล่ม   ครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง          กรรมการ 
         ๘. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย    ครูโรงเรียนบ้านบงตัน           กรรมการ 
         ๙. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่   ครูโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคม           กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน      ครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม           กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวนภาพร  ยารังฝั้น   ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน           กรรมการ 
       ๑๒. นายสง่า วรรณเลศิ           ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑         กรรมการ 
       ๑๓. นายประวิทย์ ปาลี            ครูโรงเรียนวัดบ้านม้า          กรรมการ 
       ๑๔. นางทัศนา  อุตเจรญิ         ครูโรงเรียนวัดหนองหล่ม          กรรมการ 
          -/๑๕. นางสาวรีย์........   



๒๘ 
 

 

       ๑๕. นางสาวรีย์  ขันพล          ครูโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ           กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายกิตติยพันธ์  ปันแก้ว     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอยคํา          ประธาน 
         ๒. นายเชิดชัย  ลํานวล              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางอรทัย  นาคะเปรมินทร์     ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา           กรรมการ 
         ๔. นางจงจิต  พัฒนสิน              ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                  กรรมการและเลขานุการ 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์    
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที ่

    ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง 
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายศักด์ิทอง  วรรณศรี        รองผู้อํานวยการ              ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นางวารี  ภัทราวณิชย์            ผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่                       รองประธาน 
         ๓. นางเกษร โพธ์ิศรี                   ศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นางสุพัตรา  แย้มนิ่มนวล         ศึกษานิเทศก ์                กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๕. นางฐิติภรณ์  ไขแสง        ศึกษานิเทศก ์             กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๖. นางเตือนใจ  ณ รังษี  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๗. นายธนกฤต  ฟุ้งกิติกุล           ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒     
         ๘. นางนงคราญ  ปัญญาศรี        ศกึษานิเทศก์                  กรรมการ                      

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑  
         ๙. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี  ศึกษานิเทศก์                             กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
                                          -/๑๐. นายดวงฤทธิ์.........   



๒๙ 
 

 

       ๑๐. นายดวงฤทธิ์  เกติมา           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด                            กรรมการ 
       ๑๑. นายสมบูรณ์  ใจงาม          ผู้อํานวยการโรงเรียนสบเปิงวิทยา       กรรมการ 
       ๑๒. นางจารึก  จิตต์มั่น            รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่       กรรมการ 
       ๑๓. นายจิรศักด์ิ  สุภา            รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๔. นางสาวสังวาลย์  เขือนคํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๕. นางนิตยา  กู๊ดเด็น     รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๖. นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ์      รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวใกล้รุ่ง  สขุวิญญาณ    รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๘. นางสาวชีราภรณ์  พงษ์พาณิชย์  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
       ๑๙. นางเยาวณี  มาประเสริฐ        ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
         มีหน้าที่ 
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
         ประกอบด้วย 
         ๑. นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่        ประธาน               
         ๒. นายต่อตระกูล  ชนันชนะ         ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ               
         ๓. นายพิชาภพ  ใจมั่น                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ 
         ๔. นายโยศรินทร์  วงศ์ปราศรัย      ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่          กรรมการ      
         ๕. นายมาโนช  พิมพ์สา  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ    
         ๖. นายสันทัด  ธรรมวงศ์  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ    
         ๗. นายกิตติชัย  พรหมบุตร           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ               
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และจัดเก็บเอกสาร 
             รับรายงานตัว  
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
   ประกอบด้วย 
         ๑. นายจาตุรงค์  อ้นโสภา  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่          ประธาน 
         ๒. นางสาวกฤษติยา  อุดรอินทร์ ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ 
         ๓. นายมานิตย์  เลิศวงศ์วณิช         ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ 
         ๔. นายเคน  บุศย์รัศมี  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ 
         ๕. นางสาวปณิศรา  อ้ายเรือน ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่           กรรมการ 
         ๖. นางสาวสุดฤทัย  รุง่เรือง           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ 
         ๗. นางสาวศิริชา  จุฑามาศ  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่             กรรมการ 
                                                                                                 -/๘. นายพิชาภพ.........   



๓๐ 
 

 

         ๘. นายพิชาภพ  ใจมั่น                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                        กรรมการ 
         ๙. นางสาวธิดารัตน์  เกยงต์          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสนิ และคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรง่ใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่

   ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีจํานวนไม่ครบตามเกณฑ ์
             การแข่งขัน 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชยีงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการการประกวดและแข่งขนัสาระวิทยาศาสตร์   
            ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีที ่๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพิมพ์ผกา เมืองไสย  ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์             ประธาน 
         ๒. นางสังวาลย์  เขตคาม           ครูโรงเรียนบ้านสันศรี               กรรมการ 
         ๓. นางนงคราญ  จิตรจง            ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน          กรรมการ 
         ๔. นางแสงสุรีย์  เทียนแก้ว         ครูโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง            กรรมการ 
         ๕. นางสุนทรี   นวลศรี              ครูโรงเรียนบ้านลวงเหนือ           กรรมการ 
         ๖. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม   ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง ๘        กรรมการ 
         ๗. นางสุนันท์  นิลรัตน์    ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (หนองอาบช้าง)  

                                                                                                                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางพวงพยอม  วุฒิธนากร  ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                     ประธาน 
         ๒. นางสาวกฤษติยา  อุดรอินทร์   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นางสาวกันตินันท์   ลักขณาเดช  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเรืองนภา  ภู่รุ่งเรือง            ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                                          ประธาน 
         ๒. นายวรพันธ์  ปุกปัน                ครูโรงเรียนบ้านตุงติง                                กรรมการ 
         ๓. นางรัตนาภรณ์  วงศ์พัฒธาดา     ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง                                      กรรมการ 
         ๔. นางราตรี  แก้วมีศรี                ครูโรงเรียนวัดแม่สะลาบ                                      กรรมการ 
         ๕. นางสุพาณี  ศรีนวล                 ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                              -/คณะกรรมการ........ 



๓๑ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางพิศวาส  ศรีบุร ี                 ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                                        ประธาน 
         ๒. นางสาวฐิตินันท์  ตันทะรา         ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร                                      กรรมการ 
         ๓. นายมานิต  เลิศวงศ์วณิช          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวมนัสนันท์  รัตนกิจธํารง ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                          กรรมการ 
         ๕. นายพิชาภพ ใจมั่น      ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๖. นางสาวธิดารัตน์  เกยงต์          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกัญจนา  พริบไหว            ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                                        ประธาน 
         ๒. นางอรวรรณ  แก้วมณี            ครูโรงเรียนบ้านทุ่งละคร                                      กรรมการ 
         ๓. ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์  คํามาสาร  ครูโรงเรียนบ้านบ่อสลี                                         กรรมการ 
         ๔. นางหนูเพียร สิมมา  ครูโรงเรียนบ้านนาบัว           กรรมการ 
         ๕. นางธันยาภัทร์ ธนะพงศ์นิธิศ     ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวภัตติมา วงศ์สุวรรณ       ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางวลี  จักรคําปัน          ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์    ประธาน 
         ๒. นางสาวจงสวัสด์ิ  อ่อนจันทร์      ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง                                      กรรมการ 
         ๓. นางรัติกร  เทพกุล                  ครูโรงเรียนบ้านร่องน้ํา                                        กรรมการ 
         ๔. นายเคน  บุศย์รัศมี                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวภัทรวดี  สขุภานนท์      ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขัน  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษาปีที่๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอนุสรณ์  อรณุสวัสด์ิ          ครูโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา                                     ประธาน 
         ๒. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา       ครูโรงเรียนบ้านนาคอเรือ            กรรมการ 
         ๓. นายมนต์สะกันฑ์  เท็นผม         ครูโรงเรียนชุมชนผาเลียดวิทยาคาร        กรรมการ 
         ๔. นางศุภลักษณ์  รักษาดี  ครูโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ          กรรมการ 
         ๕. นางสาวบํารุงรัตน์  แก้วดิษฐ ์    ครูโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์อนุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสุวรรณา  เมธางสุพัธน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญชัย       ประธาน 
         ๒. นางวันเพ็ญ  อุทัยผล               ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                         กรรมการ 
         ๓. นางเสาวลักษณ์  ไชยวัณณ์        ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง                                  กรรมการ 
         ๔. นายมานิตย์  เลิศวงศ์วณิช ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวนิชาภา สมต๊ิบ     ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๖. นายทิศฐาน  อินสมบัติ           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
 

                              -/๕. กิจกรรม....... 
   



๓๒ 
 

 

๕. กิจกรรมการแข่งขัน  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวปรียานุช   ศรีทัน          ครูโรงเรียนสนัป่าสักวิทยา        ประธาน          
         ๒. นางเกษร  คําฟู                     ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ้านเอก                       กรรมการ 
         ๓. นางมาลีพันธ์  อินทรประสาท    ครูโรงเรียนบ้านเล่าป่าผาง                                    กรรมการ 
         ๔. นางนันทวัน  ปัญญามา            ครูโรงเรียนบ้านเตียงอาง                                     กรรมการ 
         ๕. นางผ่องพรรณ  สทิธิโม๊ะ   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)   

                                                                                          กรรมการและเลขานุการ                      
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางกชกร  ช่างสากล               ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                                     ประธาน 
         ๒. นายภูริภัทร์  วิสญัญา              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นางสาวดรุณี ชัยเขิน      ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวพัชรพรรณ สัมมาอรรถ   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ        
         ๕. นายบรรพจน์  สลับแสง        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๖.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพวิทยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางศริวิไล บุญเรือนยา            ครูโรงเรียนวัดกู่คํา                                              ประธาน 
         ๒. นางสุดสวาท  แบล็คเค็ท          ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๓. นายรัชพล ลอยม ี  ครูโรงเรียนบ้านป่าลาน                                       กรรมการ 
         ๔. นายศรีวรรณ  จันทร์ต๊ะเสาร์      ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว                                กรรมการ 
         ๕. นางพรพรรณ  ใจอินทร์            ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว         กรรมการ 
         ๖. นางอัญชลี สุรินทร ์                 ครูโรงเรียนบงตัน                                              กรรมการ 
         ๗. นางศิราณี  หน่อคาํ                 ครูโรงเรียนศรีจอมทอง                      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวอัปสร  ศิลปาจารย์        ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                                          ประธาน 
         ๒. นางศิริกานต์  ทับทอง  ครูโรงเรียนบ้านโป่งวัว                                        กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุดฤทัย  รุง่เรอืง           ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                       กรรมการ 
         ๔. นางสาวศิริชา จุฑามาศ            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๕. นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางทัศนีย์ พันธ์ุกาหลง  ครูโรงเรียนแมค่ือวิทยา                                         ประธาน 
         ๒. นายชยพล  เอ็บมลู                 ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง          กรรมการ 
         ๓. นางภัทราวรรณ  เขียววัน          ครูโรงเรียนบ้านบวกครกเหนือ                               กรรมการ 
         ๔. นายนิกร มะโน   ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ                                    กรรมการ 
         ๕. นางฐิรินทร์ดาว โพธิกุล  ครูโรงเรียนบ้านม่อนปิน                     กรรมการและเลขานุการ 
 

                 -/คณะกรรมการ…… 



๓๓ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางผกากรอง รักษากิจ            ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง                                    ประธาน 
         ๒. นางพัชริน    ไชยาเลิศ             ครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย                                 กรรมการ 
         ๓. นางสาวศิริประภา  เพชรคล้าย   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๔. นางธัญลักษณ ์ สีนวลธรรม        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                          กรรมการ 
         ๕. นางสาวจันทมา ขติัยะ             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๖. นายณฐนน  ลือใจ      ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๗. นางสาวจิรวดี  ดวงสวัสด์ิ          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๘. นางสาวหทัยนันท์  แก้วโชติ       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ     
๘. กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ         ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                                        ประธาน 
         ๒. นางอัมพร  แก้วคําเชื้อ           ครูโรงเรียนสันทรายคองน้อย                                กรรมการ 
         ๓. นางมัตติกา ติดนนท์  ครูโรงเรียนบ้านกองแขก          กรรมการ 
         ๔. นายมนตรี  ก๋องตา                 ครูโรงเรียนชุมชนดอยเต่า                                    กรรมการ 
         ๕. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมขันธ์        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๖. นายวิทยา กุออ      ครูโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางทรงศรี ศิริจันทร์ช่ืน            ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม                                     ประธาน       
         ๒. นางสาวเกสสุดา ใจตรง            ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นางสาวรติกร  ศิลป์พิทักษ์วงศ์   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                          กรรมการ 
         ๔. นางณัฐสิน ี วงศ์จิระหิรัญ          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวพรพิมล สงค์ศาสตร์       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพันลภา ทิศลา                ครูโรงเรียนบ้านแม่คะ                                          ประธาน 
         ๒. นางบรรณสรณ ์หล้าเต็น        ครูโรงเรียนศรีจอมทอง          กรรมการ 
         ๓. นางสาวโสภา สามแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านหนองปิด          กรรมการ 
         ๔. นางสาวฉันทพัฒส์  จันทร์ออน    ครูโรงเรียนบ้านยางครก                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาววันวิสาข์ สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ์อนุสรณ์   กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสุดา ราชโสม  ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง                                   ประธาน 
         ๒. นายชัยวัฒน์  มิ่งขัวญ              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นางสาวอภิชญา คําวัง  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                     กรรมการ 
         ๔. นางสาวนิภาพร  สุริยะวงศ์        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวสุรางคณา กันทะอินทร์   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๖. นางสาวเพลิน ใจแก้ว               ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 

                           -/๑๐. กิจกรรม........ 



๓๔ 
 

 

๑๐. กิจกรรมการแข่งขนั ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางราตรี  คนเพียร        ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์    ประธาน 
         ๒. นายพิทักษ์  สวนใจ                 ครูโรงเรียนบ้านสบวาก           กรรมการ 
         ๓. นางวิไลรัตน์  มาลพัีตร            ครูโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว                                    กรรมการ 
         ๔. นางสุภาภรณ์  ซมึกลาง        ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง                                     กรรมการ 
        ๕. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง      ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ บ้านเอก     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายบัณฑิต  ตาเจริญเมือง        ครูโรงเรียนบา้นหนองโค้ง                                      ประธาน 
         ๒. นางสาวโสภนา  สขุสลักคํา        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นางพิมพร  ตีคัง                     ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                         กรรมการ 
         ๕. นางภัรฎาหน่อแก้ว                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๖. นางแคทรียา ประเสริฐสทิธ์ิ        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา สนามกฬีากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700 ปี 
คณะกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อยสพฐ. 
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
         ๑. นายสุรเกียรติ  ลบิลับ           นักวิชาการอิสระ                                            ประธาน 
         ๒. นายสินมหัต  ฝ่ายลุย            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ               กรรมการ 
         ๓. นายสวัสด์ิ  ตันติพันธ์ุวดี         ข้าราชการบํานาญ สวทช.                                    กรรมการ 
         ๔. นายจักรพงษ์  วงศ์อ้าย   นักวิชาการศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.    
คณะกรรมการสัมภาษณผ์ู้เข้าแข่งขนั 
         ๑. เรืออากาศเอกอนุลัส  วิวัตตกุล  กองช่างอากาศ  กองทัพอากาศ        ประธาน 
         ๒. เรืออากาศโทภูมิใจ  บุญภูม ิ      กองช่างอากาศ  กองทัพอากาศ       กรรมการ 
         ๓. เรืออากาศโทดล  ช่ืนประไพ       กองช่างอากาศ  กองทัพอากาศ       กรรมการ 
         ๔. เรืออากาศโทอธิกร  หงชุมพล     กองช่างอากาศ  กองทัพอากาศ       กรรมการ 
         ๕. เรืออากาศโทวัชระ  บัวเดิม        กองช่างอากาศ  กองทัพอากาศ        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการผู้ช่วยการสัมภาษณ์   
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องรอ่นประเภทร่อนไกลและการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทรอ่นนาน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
         ๑. นายสุวิทย์  สายใจอูป           ครูโรงเรียนสหกรณ์ดําริ                                        ประธาน 
         ๒. นายสุทิน  จันทร์เกศ         ครูโรงเรียนแมวิ่นสามัคคี                                     กรรมการ 
         ๓. นายพิทักษ์  สวนใจ                 ครูโรงเรียนบ้านสบวาก                                       กรรมการ   
         ๔. นายธีระเดช  นวลสนิท     ครูโรงเรียนบ้านวังลุง                                    กรรมการ 
         ๕. นางกรเกตุ  ฟุ้งวิทยา        ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                       กรรมการและเลขานุการ 
 

                      -/กิจกรรม……… 



๓๕ 
 

 

กิจกรรมและการแข่งขนัเครือ่งบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบิน) และกิจกรรมการแขง่ขัน
เครื่องบินพลงัยางประเภทบนินาน (โดยการติดล้อบิน) ระดับมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓   
         ๑. นายอินทร สมบัติใหม่       ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า                                          ประธาน 
         ๒. นายสมศักด์ิ กองแก้ว       ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด                             กรรมการ  
         ๓. นายฤทธิรงค์  เดชวงศ์ยา          ครูโรงเรียนบ้านสนักลาง                                      กรรมการ  
         ๔. นายอัศวิน  จันทร์ศร        ครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา                           กรรมการ   
         ๕. นางสร้อยทอง  ภูริทัศนานันท์  ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน       กรรมการ 
คณะกรรมการกลางการแขง่ขันระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ๑. นางวีนัสรินทร์  มทีรัพย์            ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย          ประธาน 
         ๒. นางเยาวนา พันธ์ุแก้ว           ครูโรงเรียนบ้านปางขุม                                       กรรมการ 
         ๓. นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ    ครูโรงเรียนวัดปางไม้แดง                                     กรรมการ 
         ๔. นางสาวอวัศยา แสนคํา       ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลางการแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ๑. นายแอ้ด  ชาวน่าน               ครูโรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม                               ประธาน 
         ๒. นายปรีชา  โพธ์ิธร              ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นายณัฐพงษ์  คลงัวิเชียร       ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๔. นายจาตุรงค์  อ้นโสภา          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๕. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน  ณ อาคารพลศึกษา สนามกฬีากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะกรรมการรับรายงานตวั ระดับประถมศึกษา 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และจัดเก็บเอกสาร 
             รับรายงานตัว  
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางวันทนีย์   ชัยนารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดด         ประธาน 
         ๒. นางพวงผกา   ขัดผาบ  ครูโรงเรียนวัดป่าแดด          กรรมการ 
         ๓. นางเกสร กาพย์ไชย  ครูโรงเรียนวัดป่าแดด          กรรมการ 
         ๔. นางสาวภนิตา  ศิริมงคลภัค ครูโรงเรียนวัดป่าแดด           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการรับรายงานตวัระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน  
             และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
        ๒)  ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
    ประกอบด้วย 
          ๑. นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ    ครูโรงเรียนวัดปางไม้แดง                                      ประธาน 
          ๒. นางเยาวนา พันธ์ุแก้ว           ครูโรงเรียนบ้านปางขุม                      กรรมการ 
                                                                                              -/๓. นางสาวอวัศยา…….. 



๓๖ 
 

 

          ๓. นางสาวอวัศยา แสนคํา         ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                     กรรมการและเลขานุการ 
๑.กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนานชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายชูชีพ  สินอเนตร               ครูโรงเรียนบ้านคูซอด            ประธาน 
         ๒. นายเศรษฐพงศ์  แสนหลวง       ครูโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา          กรรมการ 
         ๓. นายบุญมา ค่วยเทศ                ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว                                 กรรมการ 
         ๔. นายฤทธิรงค์  เดชวงศ์ยา          ครูโรงเรียนบ้านสันกลาง          กรรมการ 
         ๕. นางลัดดา กาวี                      ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                    กรรมการ 
         ๖. นางฉัตรวรีย์  แสนมโนรักษ์       ครูโรงเรียนบ้านปางไฮ                      กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกลและการแข่งขนัเครือ่งร่อนประเภทร่อนนาน 
    ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพูนศักด์ิ  บุทเสน              ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม          ประธาน 
         ๒. นายอินทร สมบัติใหม ่  ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า                                         กรรมการ 
         ๓. นายสมศักด์ิ กองแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด                            กรรมการ 
         ๔. นายปรีขา  ต้อนาตา       ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋                                         กรรมการ 
         ๕. นายอัศวิน  จันทร์ศร     ครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา                           กรรมการ 
         ๖. นายนครินทร์    จันต๊ะคาด        ครูโรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม               กรรมการ 
         ๗. นางสรอ้ยทอง  ภูรทิัศนานันท์  ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน              กรรมการและเลขานุการ 
๓.กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปลอ่ยมือ)ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
คณะกรรมการผู้ตัดสนิ  
         ๑. นายสุริยา จันทรป์ระสพโชค ครูโรงเรียนวัดแม่พริก                ประธาน 
         ๒. นายสุทิน  จันทร์เกศ         ครูโรงเรียนแมวิ่นสามัคคี                                     กรรมการ 
         ๓. นายชัชวาลย์  กันนาง      ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                                       กรรมการ 
         ๔. นายธีระเดช  นวลสนิท     ครูโรงเรียนบ้านวังลุง                                    กรรมการ 
         ๕. นายนพดล  สุขดี              ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน        กรรมการ 
         ๖. นายพิทักษ์  สวนใจ                 ครูโรงเรียนบ้านสบวาก           กรรมการ 
         ๗. นายวิโรจน์  อินต๊ะมูล  ครูโรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม               กรรมการ 
         ๘. นางกรเกตุ  ฟุ้งวิทยา  ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                       กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบิน)ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
         ๑. นายเสกสรร  คําเมืองแพน  ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคม           ประธาน 
         ๒. นายวิศรุต  กันทะวงศ์            ครูโรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า                                          กรรมการ 
         ๓. นายพนม  สรุินทร์    ครูโรงเรียนบ้านผาแตน        กรรมการ 
         ๔. นายสมศักด์ิ กองแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด                            กรรมการ 
         ๕. นายปรีขา  ต้อนาตา  ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋        กรรมการ 
         ๖. นายฝนเพชร  ธงทาสี  ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว                                  กรรมการ 
 
                                                                                                  -/๗. นายสมพงษ์........   



๓๗ 
 

 

         ๗. นายสมพงษ์  อยู่ไกล               ครูโรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์”      กรรมการ 
         ๘. นายสุวิทย์  สายใจอูป  ครูโรงเรียนสหกรณ์ดําริ               กรรมการและเลขานุการ 

สนามแข่งขัน  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่    
จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 
ชุดที่ ๕  คณะกรรมการตัดสนิการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑ คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 
             และเทคโนโลยีและรายงานผล    การแข่งขัน ประจําสนามแขง่ขัน 
         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง  
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย   
         ๑. นายประกอบกิตต์ิ  ปัสสวาท      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน      
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นายฉลวย พันธ์ทอง                ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี                         รองประธาน 
                                                    โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 
         ๓. นายศริภพ เจริญกุศล              ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี                          รองประธาน 
                                                    โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 
         ๔. นายประสิทธ์ิ ชูดวง                ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี                          รองประธาน 
                                                    โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        
         ๕. นายศักด์ิชาย อนันตพานิช        ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายอรุณ  จี๋คีร ี                    ศึกษานเิทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๗. นางจุไร  ภาโนชิต                  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๘. นางรัชฎ  กันทะรญั                ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
                                                                                                    -/๙. นางจนิดา........   



๓๘ 
 

 

          ๙. นางจินดา  ตุ่นหล้า                ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                               
       ๑๐. นายสิทธิพงษ์ ศรหีล้า                ศึกษานิเทศก ์                                                         กรรมการ 
                                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  
       ๑๑. นางสาวดารณี  ประยูรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน                                กรรมการ 
       ๑๒. นายไกรเดช  อาจหาญ            ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                          กรรมการ 
       ๑๓. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ           ครูโรงเรียนบ้านโรงวัว                                         กรรมการ 
       ๑๔. นางวัฒนา  วนิชนพรัตน์          ศึกษานิเทศก์                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และ  เวทีที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
        ๑.  นายอุดมเดช  ต.เจริญ              ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่        ประธาน 
        ๒.  นายอุทัย  ศรสีุวรรณ               ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
        ๓.  นายวุฒิพงศ์  พลอยไม้มิ่ง       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
        ๔.  นายรักชาติ  สุริยะ             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
        ๕.  นายดํารงศักด์ิ  อินตา            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
        ๖.  นายเสน่ห์ สมบัติใหม่             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ      
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่
        ๑)  จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน  
             และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
        ๒)  ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายอาทิตย์  ประสาทแก้ว        รองผู้อํานวยการ                                                ประธาน 
                                                    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่           กรรมการ                      
         ๒. นายยุทธพงศ์  ไชยประสพ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๓. นายพรชัย จันอารีย์                ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
                                                                                           -/๔. นางสาวณัฐกานต์.........   



๓๙ 
 

 

         ๔. นางสาวณัฐกานต์  จิตนารินทร์   ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นางสาวแสงดาว คุ้มวานิช         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ                     
         ๖. นางสาวพัชริดา จ่าก่าซื้อ          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ                      
๔. คณะกรรมการตัดสนิ  
คณะกรรมการตัดสิน     
            มีหน้าที ่

๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 

๑ กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรมระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจิรัฐิติกาล  ปรติา       ครูโรงเรียนบ้านบ่อหิน                                         ประธาน 
         ๒. นางสายพิณ ติกอภิชาติ    ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                    กรรมการ 
         ๓. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงค์     ครูโรงเรียนบ้านดอยหล่อ                                    กรรมการ 
         ๔. นายนันทยศ  นนธิจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย                                     กรรมการ                      
         ๕. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี   ครูโรงเรียนบ้านแม่โถ                        กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรมระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
        ๑.  นางประพิมภร มณีกุล       ครูโรงเรียนวัดป่าตัน                                            ประธาน 
        ๒.  นางละออง  พุกเฉื่อย       ครูโรงเรียนปรียาโชติ                                          กรรมการ 
        ๓.  นางคนึง บุตรตานนท์     ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                    กรรมการ 
        ๔.  นายอุดม  ปุระพรหม     ครูโรงเรียนบ้านเปียง                                          กรรมการ 
        ๕.  นางสาวชลารินทร์ สุรินจักร์    ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่                   กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางอุ่นใจ กันยะมี           ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                                          ประธาน 
         ๒. นางสุมาลี  กิติมูล          ครูโรงเรียนวัดหนองหลั้ว                                      กรรมการ 
         ๓. นางปิยานันท์  วงษารัฐ     ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ                                   กรรมการ 
         ๔. นางยุพิน  เสนีวงค์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย                                       กรรมการ 
         ๕. นางศิริลักษณ ์ ศรไีกรภักด์ิ       ครูโรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว           กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                               -/๔. คณะกรรมการ…….. 



๔๐ 
 

 

๔. คณะกรรมการควบคุมการแต่งเพลงคุณธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
   และชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  แบ่งกิจกรรมจํานวน ๗ ห้อง 

            ห้องที่ ๑  นางสายใจ พิเคราะหง์าน         ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  
            ห้องที่ ๒  นางหลินฟ้า  กันตี                 ครูโรงเรียนบ้านพระนอน  
            ห้องที่ ๓  นางธัญญลักษณ ์ บุญรสศักด์ิ       ครูโรงเรียนบ้านป่าลาน   
            ห้องที่ ๔  นางดรุณี สิงหศักด์ิ                   ครูโรงเรียนบ้านบวกจั่น   
            ห้องที่ ๕  นางผ่องศรี  อริยะกุล                ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา   
            ห้องที่ ๖ - ๗ นางสาวศิวพร  ธรรมชาติอุดม  ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําจาง   
๕. คณะกรรมการควบคุมการแต่งเพลงคุณธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
   และมัธยมศกึษาตอนต้น แบ่งกิจกรรมจํานวน ๗  ห้อง 
            ห้องที่ ๑  นางสาววรารักษ์  บุษยานนท์       ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  
            ห้องที่ ๒  นางวรัตชนันต์  ทองประชุม         ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  
            ห้องที่ ๓  นางศิริกัลยาพร  กันทะมาลา        ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  
            ห้องที่ ๔  นางยุพิน  ภิรมย์ชม                  ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา       
            ห้องที่ ๕  นางจันทรี นางแล               ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําจาง   
            ห้องที่ ๖-๗  นายสุขเกษม  ดิษบรรจง       ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา  
๖. กิจกรรมการแข่งขัน เลา่นิทานคณุธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                                        ประธาน 
         ๒. นางสมร  เทียมศลิป์      ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน                                กรรมการ 
         ๓. นางจุฑารัตน์  ดาวสนั่น     ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ 
         ๔. นางนงลักษณ์  นันทโกวัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านป่าตาล                                       กรรมการ 
         ๕. นางบุษบา มาระดี              ครูโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง                กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขัน เลา่นิทานคณุธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเสน่ห์  ดีม ี              ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก                                        ประธาน 
         ๒. นางดวงสมร  กันจะขัติ    ครูโรงเรียนบ้านออนกลาง                                    กรรมการ 
         ๓. นายพยูน  แก้วกํ่า           ครูโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท                                 กรรมการ 
         ๔. นางพรรณี  ไชยทนง        ครูโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ                                     กรรมการ 
         ๕. นางวาสนา  ปฤษณภาณุรังษี    ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)            กรรมการและเลขานุการ 

 
 
                              -/๘. กิจกรรม........ 



๔๑ 
 

 

๘. กิจกรรมการแข่งขัน เลา่นิทานคณุธรรมระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนิภาภรณ์  แก้วมณี       ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา                                   ประธาน 
         ๒. นางชุติมา กันทวีชัย         ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง                                      กรรมการ 
         ๓. นางวรากร  ขวัญสวุรรณ   ครูโรงเรียนบ้านปางสัก                                        กรรมการ 
         ๔. นางศรีพรรณ  บุญธรรม   ครโูรงเรียนบ้านโป่งน้อย                                      กรรมการ 
         ๕. นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์   ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ                 กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคุณธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายประพันธ์  สปิุนตา    ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                                          ประธาน 
         ๒. นายโชติ ณ รังสี           ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง                                      กรรมการ 
         ๓. นางเรียม สิงห์ทร           ครูโรงเรยีนบ้านขอบด้ง                                       กรรมการ 
         ๔. นางกาญจนา  พรอ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านปางกว้าง                                     กรรมการ 
        ๕. นางกนกวรรณ  ปันดงเขียว   ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน                       กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนั โครงงานคุณธรรมระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางฐิติรัตน์  วสิษฐพ์ลพงศ์    ครูโรงเรียนวัดสวนดอก                                         ประธาน 
         ๒. นางอําพรรณ  รชัวัตร์         ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่                                 กรรมการ                     
         ๓. นางเบญจวรรณ จติคงสง     ครูโรงเรียนบ้านอ่าย                                           กรรมการ 
         ๔. นางรําแพน  สุพิณวงศ์        ครูโรงเรียนอรุโณทัย                                           กรรมการ 
         ๕. นางจันทนา เทพวงศ์          ครูโรงเรียนบ้านทรายมูล                    กรรมการและเลขานุการ  
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนั โครงงานคุณธรรมระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางบุญต้อม  นะคาํ        ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                      ประธาน 
         ๒. นางอุษา   เป็งใจยะ   ครูโรงเรียนบ้านท่าหลุก                                       กรรมการ              
         ๓. นายวิสุทธิ  แสนสุวรรณ์    ครูโรงเรียนบ้านปางเฟือง                                     กรรมการ 
         ๔. นางสดศรี สุตะวงค์          ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                         กรรมการ 
         ๕. นางสาวอัมพวัน  แก้วสุวรรณ     ครูโรงเรียนบ้านห้วยตอง                    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนั มารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายชัยภัค ชุ่มวารี              สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่                        ประธาน 
         ๒. นางเตือนใจ  จอมมาวรรณ  ครูโรงเรียนวัดบ้านน้อย                                       กรรมการ 

                  -/๓. นางอารีย์........   



๔๒ 
 

 

        ๓. นางอารีย์  ธรรมเสนา        ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ                                     กรรมการ 
         ๔. นางกิ่งกาญจน์  คําวงค์ปิน   ครูโรงเรียนวัดกู่คํา                                             กรรมการ 
         ๕. นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์         ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่                   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนั  มารยาทไทย  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางปานรดา  อุ่นจันทร์       สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่                        ประธาน 
         ๒. นางสายทอง  สุขปักษา       ครูโรงเรียนพุทธิโศภณ                                        กรรมการ 
         ๓. นางนิภาพร  สายจิตธรรม     ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ                                      กรรมการ 
         ๔. นางคมคาย  ศรีทาเกิด         ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์   กรรมการ 
         ๕. นางชนินาถ  ยุพการณ์        ครูโรงเรียนบ้านแม่ขิ                         กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. กิจกรรมการแข่งขนั มารยาทไทยระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
        ๑. นางปานรดา  อุ่นจันทร์       สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่                        ประธาน 
        ๒. นางลัดดาวัลย์  เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                    กรรมการ 
        ๓. นางรุ่งอรุณ  มายาง             ครูโรงเรียนบ้านโรงวัว                                         กรรมการ  
        ๔. นางราตรี  ลํานวล               ครูโรงเรียนบ้านริน                                            กรรมการ 
        ๕. นางชายุตี จินดาหลวง          ครูโรงเรียนบ้านแม่คะ                       กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนั ละครประวัติศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นางสาวฐิติรัตน์  สวุรรณอาภรณ์  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางสาวโฉมศรี  มหิทธาฤทธิไกร  ครูโรงเรียนบ้านสันทราย                                    กรรมการ 
         ๓. นางเลไลย์  กิตติวรรณ          ครูโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย                                 กรรมการ 
         ๔. นายดรุณ พิศาลสงัฆคุณ        ครูโรงเรียนวัดจันเสน                                          กรรมการ 
         ๕. นางอังสนา  วรรณประสิทธ์ิ    ครูโรงเรียนบ้านสันทราย                    กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. กิจกรรมการแข่งขนั  ละครประวัติศาสตร์  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสุกัญญา   ชมภูรัตน์  วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายอัศนัย  กางมลู          ครูโรงเรียนวัดอรัญญาราม                                    กรรมการ 
         ๓. นางนงลักษณ์  ธาตุอินทร์    ครูโรงเรียนวัดโรงวัว                                           กรรมการ 
         ๔. นางพิจักษณ์  ชินรตันตรัย    ครูโรงเรียนบ้านหนองหาร                                    กรรมการ  
         ๕. นางปราณี  ห่อทอง            ครูโรงเรียนบ้านสันทราย                    กรรมการและเลขานุการ 
 

                  -/๑๗. กิจกรรม...... 



๔๓ 
 

 

๑๗. กิจกรรมการแข่งขนัละครคณุธรรม ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางศิริเพ็ญ  วิไลลกัษณ์เลิศ   วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางศิราณี  โกฎแก้ว            ครูโรงเรียนวัดขะจาว                                          กรรมการ 
         ๓. นางปาณิสรา  บัณฑิต        ครูโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า                                      กรรมการ 
         ๔. นายอนุพันธ์ุ คํารินทร์       ครโูรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)                              กรรมการ 
         ๕. นายชาตรี นามคุณ       รองผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่          กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. กิจกรรมการแข่งขนัละครคณุธรรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางยุวดี  หัสดี                วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางสุวภัทร  สคุันธา          ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                  กรรมการ 
         ๓. นางสาวทัศนีย์  เขือ่นแก้ว     ครูโรงเรียนบ้านสันป่าเหียง                                   กรรมการ 
         ๔. นางสาวพรพิมล  แสนธิมา     ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์                              กรรมการ 
         ๕. นางพวงผกา ทนันไชย         ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง                กรรมการและเลขานุการ   
๑๙. กิจกรรมการแข่งขนัภาพยนตรส์ัน้   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายณัฐพร  ปิงมูลทา      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายอุดม สัมฤทธ์ิ            ครูโรงเรียนอนุบาลลําพูน                                     กรรมการ 
         ๓. นายนิธิพงค์  อาจใจ            ครูโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง                                        กรรมการ 
         ๔. นางแพรวพรรณ จนัทะแจ้ง    ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก                               กรรมการ  
         ๕. นายชัยยันต์  แกล้วกล้า           ครูโรงเรียนบ้านศรีงาม                      กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. กิจกรรมการแข่งขนั ภาพยนตร์สัน้ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายณัฐพร  ปิงมูลทา         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายสุรศักด์ิ  ใบสขุันธ์        ครูโรงเรียนวัดสันคะยอม                                     กรรมการ 
         ๓. นางยุภาณี ศรีตาบุตร         ครูโรงเรียนบ้านยางอ้อย                                      กรรมการ 
         ๔. นายพิสุทธ์ิ  แก้วสําโรง         ครโูรงเรียนบ้านปางขุม                                       กรรมการ 
         ๕. นายอํานวย  เร่งเร็ว          ครูโรงเรียนวัดป่าแดด                       กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. กิจกรรมการแข่งขนัสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเทวัญ เอกจนัทร์           มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                 ประธาน                      
         ๒. นางวารุณี สร้อยอินทร์         ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด                                        กรรมการ 

       -/๓. นายเฉลียว...... 



๔๔ 
 

 

         ๓. นายเฉลียว พุ่มทมิ              ครูโรงเรียนบ้านร่องหอย                                      กรรมการ 
         ๔. นางอรุณศรี  เชาว์ธุรี         ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง                                        กรรมการ 
         ๕. นายดํารง   สมบูรณ์           ครูโรงเรียนวัดน้ําบ่อหลวง                  กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. กิจกรรมการแข่งขนัสวดมนต์แปล ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน                                                                                         
         ๑.  พระทิพย์พนากร  เลาลี (ชยภิณณโท) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                           ประธาน                     
         ๒. นายประทีป  จันต๊ะมา         ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
         ๓. นางสาวศรีไพร  จนัทร์เขียว       ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                       กรรมการ 
         ๔. นางดวงจันทร์  จําภูวรรณ      ครูโรงเรียนปงยางคก                                          กรรมการ 
         ๕. นางพวงทอง อยรังสฤษฎ์กูล    ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย อําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 
ชุดที่ ๖  คณะกรรมการตัดสนิการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑.คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง   
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายไพศาล  เขื่อนเพชร    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน                      
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ 
         ๒. นายเกรียง  ฐิติจําเริญพร          รองผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    รองประธาน  
         ๓. นายเดช  สาระจันทร์        ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายสมเดียว เกตุอินทร์      ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๕. นางสชุาดา บุญฤทธิ์         ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
             -/๖. นางกรรณิการ์.......   



๔๕ 
 

 

         ๖. นางกรรณิการ์  ฟองผล      ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๗. นายอํานวย สุนันต๊ะ          ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๘. นางพยอมศรี วรุณวนารักษ์    ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๙. นางปาริชาติ  ธนัญชัย  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๐. นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศกึษานิเทศก์                                    กรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายวิเศษ   ลี้รัตนาวลี    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายเมธาวี   สันติสุข     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๓. นายชรินทร์  กลิน่นวม    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ  
         ๔. นายสง่า  พรหมศรี       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นายวีระเชษฐ์  ขจรบุญ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๖. นายประชา วีรวัฒน์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นายวัฒนา  สุเทนะ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๘. นางรุ่งกาญจน์  วังบุญ       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๙. นายเดชาวุธ  สิทธิยศ        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวสายจิต  ลลิิต     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๑. นางธัญญธร  ปรีชารัตน์   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวศิริรัตน์  งามประจบ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย                       กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวบุษบา บูรณศิลป์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๔. นายรักพงค์  สิทธิธัญญ์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๕. นายจรัญ ไชยศักด์ิ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ                      
 

                        -/๓.คณะกรรมการ.......  



๔๖ 
 

 

๓.คณะกรรมการรับรายงานตัว  
            มีหน้าที ่
        ๑)  จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน 
             และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
        ๒)  ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางสายฝน   ลี้รัตนาวลี     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายณัฐพงษ์  รัตนา       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวนันทภัค  หน่อท้าว       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นางสาวพัทธ์ธีรา เชื้อถา   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๖. นางสาวสุภาวดี สมโพธ์ิ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นางสาวโสรยา  บุญหล่อ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๘. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทรายคํา      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                       กรรมการ 
         ๙. นางสาวธิดารัตน์  ทะหาร       ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
        ๑๐ นายเกริกเกียรติ  จันทร์แดง      เจ้าหน้าที่ ICT                                                  กรรมการ 
        ๑๑ นางสาวเจนจิรา  สัณห์สีรีกูล     เจ้าหน้าที่ธุรการ                              กรรมการและเลขานุการ 
๔.คณะกรรมการตัดสนิ และคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน
คณะกรรมการกลาง  
            มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 
             มีจาํนวนไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน  
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Mr. Ted  Jager                Native Speaker รร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์)       ประธาน  
                                                                                             -/๒. นางสาวนันทวดี........                            



๔๗ 
 

 

         ๒. นางสาวนันทวดี  จบสูงเนิน   ครูโรงเรียนบ้านจันทร์           กรรมการ 
         ๓. นายเจษฎา  คอยแก่น         ครูโรงเรียนบ้านห้วยงู                               กรรมการ 
         ๔. นางสุนีย์  สิงหะคเชนทร์       ครโูรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง                    กรรมการ 
         ๕. นางสาวรัชนี  ปัญโญ           ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๔                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวพรพิมล  กลนาวา     ครูโรงเรียนบ้านป่าลาน         กรรมการ 
         ๒. นางนฤทัย  คาํเทพ             ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่                กรรมการ                      
๒.กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Mr.Christopher  Hasthings  Native Speaker โรงเรียนบ้านหนองไคร้                  ประธาน 
         ๒. นางจิราธร  นาดี                  ครูโรงเรียนบ้านแม่ศึก                    กรรมการ 
         ๓. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม        ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                    กรรมการ 
         ๔. นางเมตตา  ถวิลไทย             ศึกษานิเทศก์                         กรรมการ 
                                                  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ 
         ๕. นางเพียงพิมพ์  วงศ์ชัย          ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล    ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                      กรรมการ 
         ๒. นางสาวประภาภรณ์  สมเกตุ   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่      กรรมการ
๓.กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Mr. Christopher Gwaltney  Native Speaker โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                   ประธาน   
         ๒. นายณรงค์  จันทร์ศิริ            ครูโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด                    กรรมการ 
         ๓. นางสาธิดา ก้อนสมบัติ          ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว                     กรรมการ 
         ๔. นางแสงจันทร ์ กุลวิเชียร       ครูโรงเรียนบ้านทรายมูล                     กรรมการ 
         ๕. นายสุพจน์ สีกันทา              ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่         กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นายพิศุทธ์ิ  คําดอน             ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                     กรรมการ 
         ๒. นางสาวกฤติกา  จนัทรเกษม  ครโูรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่               กรรมการ 
๔.กิจกรรมการแข่งขัน Story  Telling   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Mr.Steven Anthony O’Loughlis Native Speakerโรงเรียนบ้านสันกําแพง               ประธาน 
         ๒. นางสรัลชนา เฟื่องฟู             ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                    กรรมการ 
                                                                                            -/๓. นางพิชญ์ศภางค์.........   



๔๘ 
 

 

         ๓. นางพิชญ์ศภางค์  ลิ้มอรุณ     ครูโรงเรียนบ้านโปง          กรรมการ 
         ๔. นางเกษมณี  บุญยง    ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้         กรรมการ 
         ๕. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว    ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวปรานอม บุญซื่อ       ครูโรงเรียนบ้านป่าต้ิว                    กรรมการ 
         ๒. นางสาวน้ําฝน  เคา้อนุรักษ์    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่      กรรมการ                      
๕.กิจกรรมการแข่งขัน Story  Telling   ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Mr.Robert Allen  Radtke      Native Speakerโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                 ประธาน 
         ๒. นางฉัตรสุดา บุญทวี               ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา(เมืองเอก)                           กรรมการ 
         ๓. นางสาวชฎาภัทร  ชนาปิยกุล    ครูโรงเรียนวัดหนองโพ                             กรรมการ 
         ๔. นางสุภาวิณี  สุวรรณ              ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                              กรรมการ 
         ๕. นางจันจิรา โนคํา                   ครูโรงเรยีนบ้านบวกเปา                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                       กรรมการ 
         ๒. นางประทินรัตน์  วิยาโรเอล       ครูโรงเรียนปริสส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย                       กรรมการ       
๖.กิจกรรคมการแข่งขนั Spelling  Bee   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Mr.Roger Douglas middleditch  Native Speaker โรงเรียนบ้านสันกําแพง              ประธาน 
         ๒. นางวราภรณ์  คําดอน              ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า                                   กรรมการ 
         ๓. นายอดิศักด์ิ  สักการะ              ครูโรงเรียนศรีจอมทอง                    กรรมการ 
         ๔. นางศรีสุดา ฉายานนท์              ครูโรงเรียนบ้านป่าตาล                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวพรรณนิภา สุขแสวง       ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์           กรรมการและเลขานุการ                      
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางภคมน  กรรณสูต               ครูโรงเรียนสนัทรายหลวง                  กรรมการ 
         ๒. นางสาวนงลักษณ์  ไวว่อง          ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย เชียงใหม่           กรรมการ 
๗.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling  Bee   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. Miss. Cavell Rowsell            Native Speaker                                              ประธาน 
                                                     โรงเรียนบ้านสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์)    
         ๒. นายปิยะ  อินต๊ะคํา                 ครูโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา                  กรรมการ 
         ๓. นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริ            ครูโรงเรียนแม่ตะละเหนือ         กรรมการ 
                                                                                                    -/๔. นางนิตยา........   



๔๙ 
 

 

         ๔. นางนิตยา  นวลแกว้               ครูโรงเรียนบ้านบวกครกน้อย                   กรรมการ 
         ๕. นางสุมาลี วิมลพันธ์                ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําเย็น          กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางทับทอง  สินธ์ุชัยกิจ           ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา                   กรรมการ 
         ๒. นายอาทิตย์  ไชยมงคล            ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย เชียงใหม่            กรรมการ 
๘.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling  Bee   ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้                                                               
คณะกรรมการตัดสิน              
         ๑. Mrs.Germain  Sariano          Native Speaker โรงเรียนบ้านสันกําแพง                   ประธาน              
         ๒. นางณัฏฐภรณ์  ก่ิงแก้ว            ครูโรงเรียนบ้านห้วยสูน               กรรมการ 
         ๓. นางประภาพร  อินทรัตน์         ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ         กรรมการ 
         ๔. นายอมร  ไชยส้าว                 ครูโรงเรียนบ้านแม่แว          กรรมการ 
         ๕. นางสุวารี  เทพสุรนิทร์            ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวพรรณผกา  มณีวัง        ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง        กรรมการ 
         ๒. นางสาวปริญดา สากระแส        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย เชียงใหม่            กรรมการ
๙.กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skill ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. Miss Kathleen McMurray    Native Speaker โรงเรียนบ้านหนองปิด                     ประธาน 
         ๒. นางสาวศิริลักษณ์ จีจู             ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๓. นางอรุณี ตาคํา                    ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวนิตยา  สายเครือต๊ิบ     ครูโรงเรียนบ้านบงตัน          กรรมการ 
         ๕. นางสุรพล  ป่ินมาศ               ครูโรงเรียนวัดดอนชัย           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางวิไลวรรณ  ทองเรือง          ครูโรงเรียนวัดทรายมูล                 กรรมการ 
         ๒. นางสาวจัสมิน  วรรณา           ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่             กรรมการ  
๑๐.กิจกรรมการแข่งขนั  Multi Skill  ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. Mr.David Dooker               Native Speaker โรงเรียนพุทธิโศภน                         ประธาน 
         ๒. นางสีดา  ณาระศักด์ิ              ครูโรงเรียนบ้านหนองปิด                   กรรมการ 
         ๓. นางสาวรัญจวน มโหธร          ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                   กรรมการ 
         ๔. นายจักรกริช  พงษ์อมรพรหม   ครูโรงเรียนบ้านโป่งนก                    กรรมการ 
         ๕. นางละมัย ธรรมจนิดา            ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง                     กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                   -/คณะกรรมการ....... 



๕๐ 
 

 

คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสุวณี บุณยนฤธี               ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา        กรรมการ 
         ๒. นางชฏาพร  วจนะคัมภีร์        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่             กรรมการ                      
๑๑.กิจกรรมการแข่งขนั Skit (ละครสัน้)  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. Miss Amanda  Ferrilla         Native Speaker โรงเรียนบ้านป่าลาน                       ประธาน 
         ๒. นางรุจิรา  คําแสนใส              ครูโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ                            กรรมการ 
         ๓. นางสาวปภวรินทร์  ปภาวิชยพลกุล   ครูโรงเรยีนบ้านเวียงฝาง                  กรรมการ 
         ๔. นางลําดวน  มุ่งทําดี               ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว                             กรรมการ 
         ๕. นางประคอง สุวรรณชื่น          ครูโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน                  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางประไพณี  ไชยวรกุล          ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                     กรรมการ 
         ๒. นางสาวชลวิภา  เฟื่องกาญจน์   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่             กรรมการ
๑๒.กิจกรรมการแข่งขนั  สนุทรพจน์ภาษาญี่ปุน่ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. Mrs.Hosono Junko             Native Speaker โรงเรียนบ้านป่าเสร้า                  ประธาน 
         ๒. Mrs.Namiki  Sashiko           Native Speaker โรงเรียนบ้านแม่ลานคํา                   กรรมการ 
         ๓. นางสาวพัชรินทร์  นามวงษ์      ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม               กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวภคมน  ตันติบันลือ      ครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคํา                                กรรมการ 
         ๒. นางสาวณัฐพัชร  พรมมินทร ์    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่            กรรมการ   
๑๓.กิจกรรมการแข่งขนั สนุทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. Mr. Zhai Chuanggong          Native Speaker โรงเรียนเวฬุวัน                            ประธาน 
         ๒. Mr.Geo  Fei                       Native Speaker ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้               กรรมการ 
         ๓. Mr.Li Zhenghua  Native Speaker ครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย          กรรมการและ         
                                                                                                                     เลขานุการ           
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวจิ่งหลี่  แซส่ิ่ว              ครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย                  กรรมการ  
         ๒. นายธนภณ  ไชยชนะ              ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย เชียงใหม่      กรรมการ                      
๑๔.กิจกรรมการแข่งขนั สนุทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมธัยมศึกษา   
คณะกรรมการตัดสิน  
                                                                                                    -/๑. Ms. Sang……..   



๕๑ 
 

 

         ๑. Ms. Sang  Fanyi                  Native Speaker โรงเรียนเวฬุวัน                            ประธาน 
         ๒. นางสาวเพ็ญนภา  สุธรรณน้อย   ครูโรงเรียนอนุบาลสวนองุ่น        กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุนทรียา กานต์ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนวิรุณเทพ                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวบุษราภรณ์  รุ้งประสาท   ครูโรงเรียนแม่คือวิทยา                            กรรมการ 
         ๒. นางสาววรรณฤมล  กิตติประภัสสร  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่        กรรมการ 
สนามแข่งขัน  ณ โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สนามแข่งขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่  ๗  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแกค่ณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง 
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายปรีชา  เชื้อชาติ                 รองผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  ประธาน 
                                                     ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒           
         ๒. นางสาวจรรย์จรูญ  ยอดศร ี  ศึกษานิเทศก ์                                                 กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

         ๓  นายพัทธพล  โนภีระ              ศึกษานิเทศก ์                                                 กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๔. นางสาวชิชญาส์  คณุาธรรม        ศึกษานิเทศก ์                                                 กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๕. นางสาวพิสมัย  อะโน               ศึกษานิเทศก ์                                                 กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   
         ๖. นายชนาธิป  ทิพย์บํารุง            ศึกษานิเทศก์                                                  กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔   
                                                                                               -/๗. นางปภาวรินท์........   



๕๒ 
 

 

         ๒. นางปภาวรินท์  เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก ์                                กรรมการและเลขานุการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายวิเศษ ลี้รตันาวลี     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายเมธาวี สันติสุข        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๓. นายชนินทร์ กลิ่นนวม    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๔. นายสง่า พรหมศรี        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นายวีระเชษฐ์  ขจรบุญ   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ  
         ๖. นายประชา วีรวัฒน์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นายวัฒนา สุเทนะ     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ       
         ๘. นางรุ่งกานต์  วังบุญ     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๙. นายเดชาวุธ สิทธิยศ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ       
       ๑๐. นางสาวสายจิต ลลิิต      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๑. นางธัญญธร ปรีชารัตน์   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ       
       ๑๒. นางสาวศิริรัตน์ งานประจบ      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวบุษบา บูรณศิลป์   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ     
       ๑๔. นายรักพงค์ สิทธิธัญญ์      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๕. นายจรัญ ไชยศักด์ิ   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ   
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ 
             จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย  
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
         ๑. นางสายฝน ลีร้ัตนาวลี    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายณัฐพงษ์ รัตนา        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
                                                                                             -/๓. นางสาวสุพรรณี........ 



๕๓ 
 

 

         ๓. นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ       
         ๔. นางสาวนันทภัค หน่อท้าว     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นางสาวพัทธ์ธีรา  เชื้อถา  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ       
         ๖. นางสาวสุภาวดี    สมโพธ์ิ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นางสาวโสรยา บุญหล่อ  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ       
         ๘. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทรายคํา      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๙. นางสาวธิดารัตน์  ทะหาร  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อาํเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๑. นางบุษบา วิเชียรชม    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                   ประธาน 
         ๒. นางเพ็ญศรี ธรรมไชย     ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                  กรรมการ 
         ๓. นางวาทิณี  ม่วงชื่น                 ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                 กรรมการ 
         ๔. นางสาวมัลลิกา กันชัย    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                  กรรมการ                     
         ๕. นางสาวประภัสสร  จันทรท์ิพย์   ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                 กรรมการ 
         ๖. นางประนอม ปรากฏวงศ์    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                  กรรมการ 
         ๗. นางสมพิศ  คํามูล      ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                กรรมการและเลขานุการ    
๔. คณะกรรมการตัดสนิ และคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง  
            มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีจํานวนไม่ครบ 
             ตามเกณฑ์การแขง่ขัน  
            ประกอบด้วย 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อําเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
๑. กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางภัททิตา โพธิมู              สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม่             ประธาน 
         ๒. นางสาวกุลชาดา  ศรีใส        สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม่            กรรมการ 
                                                                                                    -/๓. นายสนอง........   



๕๔ 
 

 

         ๓. นายสนอง  แย้มดี              สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม่            กรรมการ 
         ๔. นางสุพรศรี  สมบัตินันทน์       ครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม                                    กรรมการ 
         ๕. นางสาวพัชรินทร์ คําน้อย        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย              กรรมการและเลขานุการ                      
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวลักขณ์  มณีวระ       เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
         ๒. นางวนิดา  ภูพันเชือก           เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขัน แอโรบิก ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางภัททิตา โพธิมู              สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม่             ประธาน 
         ๒. นางสาวกุลชาดา  ศรีใส         สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม่            กรรมการ 
         ๓. นายสนอง  แย้มดี              สถาบันการพลศึกษาประจําวิทยาเขตเชียงใหม่            กรรมการ 
         ๔. นายกัณวีร์  พวงสายใจ         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านต้นรุง                              กรรมการ                     
         ๕. นางจันทร์ศรี  วิรณุวราทิพย์    ครูโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี          กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวลักขณ์  มณีวระ       เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
         ๒. นางวนิดา  ภูพันเชือก          เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันโครงการสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวจรัสโฉม  ชมพูมิ่ง       ศึกษานิเทศก ์          ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑  
         ๒. นายสมคิด  แก้วคํา                ครูโรงเรียนอินทนนท์วิทยา                                   กรรมการ 
         ๓. นายเสน่ห์  หอมสะอาด            ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว                           กรรมการ 
         ๔. นายสุทัศน์  ขัดงาม              ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง                                             กรรมการ  
         ๕. นายบุญพฤกษ์  จนิดาวงค์        ครูโรงเรียนบ้านโค้งงาม                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอารีย์  ยะขัติ                   เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
         ๒. นางสาวอัญชลี  ปันสุวรรณ      เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
๔. กิจรรมการแข่งขันโครงการสขุศึกษาและพลศึกษา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที๑่-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางวารุณี  สร้อยอนิทร์          ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด                                      ประธาน 
         ๒. นายพงษ์อมร  ทาวี               ครูโรงเรียนบ้านแม่เฮาะวิทยา                                กรรมการ 
         ๓. นางปราณี  ภูอ่ินอ้อย             ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง                                   กรรมการ 
                                                                                                  -/๔. นายสถาบัน........    



๕๕ 
 

 

         ๔. นายสถาบัน  ศรสีคุนธมิตร       ครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคํา                                    กรรมการ 
         ๕. นายจํารัส  ครองชัย               ครูโรงเรียนบ้านแม่ตูบ                       กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอารีย์  ยะขัติ                เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
         ๒. นางสาวอัญชลี  ปันสุวรรณ       เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่
๕. กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายกฤติวัฒน์  เมืองวงศ์          ศึกษานิเทศก ์                                                   ประธาน 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
         ๒. นายกันตภณ  ลืนคํา              ครูโรงเรียนบ้านสบแม่รวม                                   กรรมการ 
         ๓. นางประทุม  คุณกะมุต          ครูโรงเรียนวัดขังผาปูน                                       กรรมการ 
         ๔. นายนิคม  คําโพธ์ิ                ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                         กรรมการ 
         ๕. นางสาวเบญจา  แจ้งสี          ครูโรงเรียนบ้านหลวง                                         กรรมการ       
         ๖. นายอดุลย์  สายหมอก           ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางพิมพ์วลัญซ ์ ทาโน           เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
         ๒. นางสาวพณณกร กระบวนศรี   เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ    
๖. กิจกรรมการแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายบรรเลง  สุปี         ศึกษานิเทศก ์                                                   ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
         ๒. นายเอกประภู  อ่ินป้อ          ครูโรงเรียนบ้านแม่ซา                                         กรรมการ 
         ๓. นายศรีทอน  ปัญญา            ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง                                   กรรมการ 
         ๔. นายนิวัฒน์  เรือนอินทร์         ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                                       กรรมการ 
         ๕. นางฉวีวรรณ  ยะสรุินทร์         ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม                                กรรมการ 
         ๖. นายอดิศักด์ิ  กรรมสิทธ์ิ          ครูโรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง                       กรรมการและเลขานุการ     
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางพิมพ์วลัญช์ ทาโน              เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
         ๒. นางสาวพณณกร  กระบวนศรี    เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง                                    กรรมการ 
 

 
 
                                                                                                        -/สนาม........ 



๕๖ 
 

 

สนามแข่งขัน  สาระดนตรี  สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ป ี
สาระดนตรี กิจกรรมที่  ๑-๑๐ และ ๑๒-๑๓ สนามแขง่ขัน ณ โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่  
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  
ชุดที่  ๘ คณะกรรมการตัดสนิการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู ้( สาระดนตร ี) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการอํานวยการ  
สนามแข่งขนั ณ  สนามแข่งขันสนามกีฬาสมโภช ๗oo ปี 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง 
             หรอืข้อร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ  
             และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสดุ 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางสุภาภรณ์  กิตติรัชดานนท์   ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล              ประธาน 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นายสุนทร คําเป็ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน             รองประธาน 
         ๓. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน               กรรมการ 
         ๔. นายโกวิท หมื่นทา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่สา        กรรมการ 
         ๕. นายสมยศ หล้าสุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรายมูล                   กรรมการ 
         ๖. นายจําลอง มหาวงศ์ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกองแหะ                  กรรมการ 
         ๗. นายชูศักด์ิ นียมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางน้ําถุ        กรรมการ 
         ๘. นายณวิทย์ ปุณโณทก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ       กรรมการ 
         ๙. นายศิริพงษ์ นวลแก้ว       ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๐. นางสาวกรรณิการ์  นาร ี ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๑. นายนคร  เจรญิสขุ        ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๒. นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์                    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 
                                                                                                     -/๑๓.นายสวง........  



๕๗ 
 

 

       ๑๓. นายสวงค์  ร่มเงนิ        ข้าราชการบํานาญ         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๔. นางเพลินพิศ  ขันแก้ว     ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๕. นางลําดวน   คมเม่น           ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ              
       ๑๖. นางสาววราภรณ์  แซ่เมือย นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ              

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๗. นางสาววลีทิพย์  ย่ีเก็งเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านบวกจั่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ 
             จัดเกบ็เอกสารรับรายงานตัว  
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางแสงทอง หัตถิรางกูร รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่        ประธาน                      
         ๒. นางสารภี กันทาสุข ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๓. นางสาวเอื้องไพร สุขพินิจ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
         ๕. นางสาวโสภา กันจินะ  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๖. นางจันทร์เพ็ญ จินกระวี            ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๗. นางพรทิพย์ วงค์ชรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๘. นางจินตนา ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๙. นางอรุณี    สันติคณุากร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ  
       ๑๐. นางสุดธิดา  เยาว์ธานี   ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๑. นางโสดา   ทิพย์สบุรรณ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๒. นางกรรณิการ ์ควรอนันต์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
       ๑๓. นางจิราพร ไชยอินทร์  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ                     
       ๑๔. นางพรวรินทร์ พรนภัสสกุล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๕. นางวิกาญดา ครุฑน้อย  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๖. นางนัยนา   อุปกุล  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                           -/๔.คณะกรรมการ……… 
 



๕๘ 
 

 

๔. คณะกรรมการตัดสนิ 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขันระนาดเอก   
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวสันต์     ใบงิ้ว            วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางสาวมยุรี  ด้วงศรี             ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         ๓. นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทศิ  ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์    ครูโรงเรียนตําบลริมปิง                                       กรรมการ 
         ๕. นายนพรัตน์  เขื่อนปัญญา     ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                     กรรมการและเลขานุการ
๒. กิจกรรมการแข่งขันระนาดทุ้ม   
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศกัด์ิ  ไชยวงศ์   วิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์          ครูโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม                               กรรมการ 
         ๓. นายกิตติ  ณ เชียงใหม่            ครูโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า                                    กรรมการ 
         ๔. นายเกรียงศักด์ิ  สันเทพ         ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง                                         กรรมการ 
         ๕. นางอัจฉรา    พงษเ์ย็น          ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                   กรรมการและเลขานุการ 

๓. กิจกรรมการแข่งขันฆ้องวงใหญ่    
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวธิดา เกิดผล          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายสมพงษ์  ปลกูงา         ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                        กรรมการ 
         ๓. นายชยัวัฒน์   ขัดสิงห์แก้ว       ครูโรงเรียนบ้านป่าก๊อ                                         กรรมการ 
         ๔. นายสมพงษ์ ขมหวาน      ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก                               กรรมการ 
                                                                                                  -/๕. นายเทวราช........   



๕๙ 
 

 

         ๕. นายเทวราช  ปงลังกา             ครูโรงเรียนบา้นป่าตุ้ม                       กรรมการและเลขานุการ
๔. กิจกรรมการแข่งขันฆ้องวงเล็ก    
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิบูลย์ศักด์ิ   วิจิตระกะ   วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายกมล  ต้ังตัว                    ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   กรรมการ 
         ๓. นางสาวสาวิตรี  วงศ์วาร        ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส                                   กรรมการ 
         ๔. นายอาทิป  เขื่อนแก้ว           ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                                    กรรมการ 
         ๕.ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติเรืองธนัน  ครูโรงเรียนสนัทรายหลวง                   กรรมการและเลขานุการ
๕. กิจกรรมการแข่งขันซอดว้ง    
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสรายุธ รอบรู้  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายอรุณศักด์ิ  พิมสาร  ครูโรงเรียนบ้านต้นส้าน                                       กรรมการ                      
         ๓. นายอุดร  สัมยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางแก้ว       กรรมการ 
         ๔. นายประเชษฐ์ คําปิงชัย  ครูโรงเรียนวัดดอนชัย                                         กรรมการ 
         ๕. นางประพิมพร เดียวสมคิด ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันซออู้   
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายประยงค์ รังทะษี       วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายจาตุรงค์  ทาแดง          ครูโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)                             กรรมการ 
         ๓. นางพัชรี  ศิริพิชยานันท์      ครูโรงเรียนบ้านสันผักหวาน                                  กรรมการ 
         ๔. นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย                         กรรมการ   
         ๕. นางพนอ  พวงสุวรรณ     ครูโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
๗.กิจกรรมการแข่งขันจะเข ้   
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
                                                                                                       -/๑. นางสินี.........    



๖๐ 
 

 

         ๑. นางสินี   แก้วจิโน                  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายสมเดช  จองทรัพย์            ครูโรงเรียนแม่แตง                                             กรรมการ 
         ๓. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์   สีทอง           ครูโรงเรียนบา้นแม่จัน                                         กรรมการ 
         ๔. นางสุลัดดา  กองสงิห์              ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม                                กรรมการ 
         ๕. นางสมบูรณ์  วิริยา                 ครูโรงเรียนบ้านเมืองขอน                  กรรมการและเลขานุการ 

๘. กิจกรรมการแข่งขัน ขิม – หย่อง    
    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายประชา  คชเดช  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายชัชชัย  ชูควร  ครูโรงเรียนไชยปราการ                                       กรรมการ 
         ๓. นายชวลิต แพถนอม  ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง                                   กรรมการ 
         ๔. นางทิพาพร  ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ                                   กรรมการ 
         ๕. นางทัศนีย์  อินทรตัน์  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน                  กรรมการและเลขานุการ
๙. กิจกรรมการแข่งขัน ขลุ่ยเพียงออ    

    ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ Ð ๓ 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายคํารณ  สุกใส  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายไพศาล  หลานคํา  ครูโรงเรียนสันติสุข                                            กรรมการ 
         ๓. นายสุวรรณวัฒนะ สีงาม ครูโรงเรียนบ้านตากประชาคมวิทยา                        กรรมการ 
         ๔. นายศุภชัย  มาอุ่น  ครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า        กรรมการ 
         ๕. นางเกวลิน มธุรสาทิศ  ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖,  ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่  ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกาญจนา ขาวงาม  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายสุเมธ  คําดา  ครโูรงเรียนแมห่อพระวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางสาวอินทิรา สมพันธ์  ครูโรงเรียนอรุณเมธา        กรรมการ 
         ๔. นางพนิดา    จันทะศรี  ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว                                กรรมการ 
         ๕. นางสาววชิราภรณ์  อรุณภาส ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                     -/๑๑. กิจกรรม……. 



๖๑ 
 

 

๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเลก็  ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖,   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายรักเกียรติ ปัญญายศ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                   ประธาน 
         ๒. นายภัทรพงษ์  ไชยสุภา  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นายเกษม  ดวงงาม  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์     กรรมการ  
         ๔. นายจิระ ถาวร   ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว        กรรมการ  
         ๕. นายวรวุฒิ  พรมเสน  ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน                  กรรมการและเลขานุการ
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทยวงปพีาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖,ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่   อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายถาวร  หัสดี  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นางสาวอัจฉรา รังสรรค ์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์      กรรมการ 
         ๓. นางบุศรา บุตรตาคํา  ครูโรงเรียนวัดศรีดอนชัย        กรรมการ 
         ๔. นายธวัช  ยะสูกิม  ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง        กรรมการ 
         ๕. นายธีรวุฒิ  ธาตุทอง         ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทยวงปพีาทย์ไม้แข็งเครื่องคู ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖,ระดับชัน้                 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖   
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่        
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวิทยา  มาลาทอง  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายวัชรพงษ์  สมศกัด์ิ  ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นายนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร ์ ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔                                      กรรมการ 
         ๔. นายศุภรัตน์  ทับนิล  ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู        กรรมการ 
         ๕. นางสาวสุภาวดี  ปรีดาสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทยวงอังกะลุง  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖,ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗oo  ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายชุมพล  คุณยศย่ิง              วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                                   ประธาน 
                                                                                              -/๒. นางสาวเสาวณี........   



๖๒ 
 

 

         ๒. นางสาวเสาวณี  สอนวัฒนา       ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูลการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
         ๓. นายสุรัฐ  เสียงแจ่ม                ครูโรงเรียนบ้านน้ําแพร่                                       กรรมการ                
         ๔. นางทิพย์วรรย์ กาญจนะประโชติ ครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว       กรรมการ 
         ๕. นายเฉลิม  ธรรมวิสุทธ์ิ           ครูโรงเรียนพงษ์พิกุล                        กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัวงดนตรีลูกทุง่   ประเภททีม ก  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖    
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอรรณพ  ภิรมย์ประเมศ      วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่        ประธาน 
         ๒. นายวิโรจน์  พรถาวร               ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๓. นายติณภพ  หลวงมณีวรรณ      ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุน                                กรรมการ 
         ๔. นายประเสริฐ  เทยีนสันต์          รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์         กรรมการ 
         ๕. นายปรัชญ์  ณ เชียงใหม่          ครูโรงเรียนบ้านบวกจั่น                     กรรมการและเลขานุการ
๑๖. กิจกรรมการแข่งขนัวงดนตรีลูกทุง่  ประเภททีม ข  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอรรณพ  ภิรมย์ประเมศ   วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                   ประธาน 
         ๒. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ           ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๓. นายประสิทธ์ิ  อ่อนนุ่ม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑     กรรมการ                      
         ๔. นายสุภษร  เยาวโสภา             ครูโรงเรียนอนิทนนท์                                         กรรมการ 
         ๕. นางพรรณิภา ไชยมงคล           ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                    กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายทยากร  สุวรรณภูม ิ          มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายสุมิตร  แสงอรุณ        ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   กรรมการ 
         ๓. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์       ครูโรงเรียนบ้านป่าเสร้า        กรรมการ 
         ๔. นายพิชาญ  เอี่ยมคง  ครูโรงเรียนบ้านทํานบ        กรรมการ 
         ๕. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะ       ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร             กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                                     -/๑๘.กิจกรรม........ 
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๑๘. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญงิ) 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ , ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายนิรุตร์ แก้วหล้า  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายรุ่งอรุณ เย็นตา         ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์      กรรมการ 
         ๓. นางกฤษฎากร  วิชัยสืบ            ครูโรงเรียนบ้านกองทราย                                    กรรมการ 
         ๔. นางนิตยา  พวงทอง  ครูโรงเรียนวัดโพนคู่        กรรมการ 
         ๕. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย  ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                  กรรมการและเลขานุการ
๑๙. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากล  (ชาย) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑-๖ ,  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนันทิตา  คุ้มมา  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นายธวัช  เลาหะวาทิน             ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                                   กรรมการ  
         ๓. นายเรืองศิลป์  เกยีรติสกุล        ครูโรงเรียนวัดป่าตึง                                           กรรมการ 
         ๔. นายไกรสร  ชุ่มเย็น  ครูโรงเรียนบ้านหนองโสน                                    กรรมการ  
         ๕. นางพิมพ์ใจ  ยานะ                 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะ          กรรมการและเลขานุการ
๒๐. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากล(หญิง) 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายธนพชร นุตสาระ              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน     
         ๒. นายนพมาศ   ไชยชมพู  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยา       กรรมการ 
         ๓. นายสามารถ  อินวามูล  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗                                   กรรมการ 
         ๔. นางรัญจวน  มโหธร  ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
         ๕. นางมณีวรรณ  มารยาทอ่อน ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด                  กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล  (ชาย)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิชิต  พลหาญ  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
                                                                                                -/๒. นางศิริลักษณ์........   
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         ๒. นางศิริลักษณ ์ สแีดง  ครูโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๓. นางอัญชลี  ไม้โมร ี           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยปู                             กรรมการ 
         ๔. นายสุกิจ  ทองนวม            ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย                                    กรรมการ 
         ๕. นายสังวร  ว่องไว              ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                        กรรมการและเลขานุการ
๒๒. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล(หญิง) 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพรสวรรค์  จันทะวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายณัฐพล  ธัญพงษ์               ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๓. นางสาวบุษบา  อ่อนศรี          ครูโรงเรียนบ้านหนองกลอย                                  กรรมการ 
         ๔. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง           ครูโรงเรียนบา้นห้วยตอง                                      กรรมการ 
         ๕. นายอนุวัฒน์  พรหมใบลา         ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋                        กรรมการและเลขานุการ
๒๓. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓   
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอดุลย์  วงศ์มาลี                วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางทิพากร  ศรีวิชัย             ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ       กรรมการ 
         ๓. นายบุญมา ศรีระวัติ             ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน                            กรรมการ 
         ๔. นายทรงเดช  ไชยสิทธ์ิ         ครูโรงเรียนวัดดงป่าง้ิว        กรรมการ 
         ๕. นายเทวินทร์   อุทรา             ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (หญิง)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายมงคล ภิรมยค์รุฑ    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายสหรัก  ขาวแสง          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางพวงพะยอม เฉลิมชัย      ครูโรงเรียนบ้านแม่ส้าว        กรรมการ 
         ๔. นางจันทรัตน์  พลอินตา        ครูโรงเรียนบ้านออนกลาง        กรรมการ 
         ๕. นายชัยศรี  พูศรี                   ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด           กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดขบัขานประสานเสียง  
                                                                                                             -/ระดับ........ 
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ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาววันวิสาข์  อยู่ทอง      วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสด์ิ      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นายรัตนะ  เล็กศรี               ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา       กรรมการ 
         ๔. นายทยุตนันท์  อินต๊ะมูล       ครูโรงเรียนบ้านออนหลวย                                   กรรมการ 
         ๕. นายอติเรก  วาวงศ์มูล           ครูโรงเรียนจิตโรภาส                        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที  
            มีหน้าที่  
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร เป็นพิธีกร  รับรายงานตัว จัดเตรียมผู้เข้าแขง่ขัน  ตรวจสอบความถูกต้องของ 
             ผู้เขา้แข่งขันและคดัเลือกกรรมการควบคุมกํากับเวที ๑ คน เป็นกรรมการตัดสินในกรณีที ่ 
             กรรมการ ตัดสินมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ ๓ หรือ ๕ คน   
         ๒) รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 
             และเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขันประจําสนามแข่งขนั 
        ๓) จัดเก็บเอกสาร ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน ทุกรายการ                                 
๑.คณะกรรมการควบคุมกํากับเวท ี การแขง่ขัน ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่ ทุกระดับชัน้ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๑. นายมิตร  แก้วมณี                ครูโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดง                                    ประธาน 
         ๒. นางศิริรัตน์  ดอกจนัทร์            ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                                         กรรมการ 
         ๓. นางอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล     ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                                         กรรมการ 
         ๔. นางนพมาศ  ทิพยแ์สง             ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                                         กรรมการ 
         ๕. นางอําไพ  นาคมณี  ครูโรงเรียนบ้านแม ่สา                                         กรรมการ 
         ๖. นางสาวยุพา เขียวหน่อเรือง       ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน                  กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวท ี การแข่งขัน ฆ้องวงเล็ก,ซอด้วง ,ซออู้  ทุกระดับชั้น 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
         ๑. นายไพโรจน์  ธรรมชัย  ครูโรงเรียนบ้านหลวง                           ประธาน 
         ๒. นางสายใจ  โพดกาลง  ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                              กรรมการ  
         ๓. นางดนุพร  จุมพิต  ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                             กรรมการ 
         ๔. นางมาลี    ประเสริฐทรัพย์       ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                          กรรมการ 
         ๕. นางวราภรณ์  ดวงบาล            ครูโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ                         กรรมการ 
         ๖. นางสาวกัณชริชา  สกุลคร ู       ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                       กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                       -/๓.กิจกรรม........ 
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๓.คณะกรรมการควบคุมกํากับเวท ี   การแข่งขัน จะเข้  ,ขิม ๗ หย่อง ,ขลุ่ยเพียงออ ทุกระดับชัน้  
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
         ๑. นายจํารัส   มณีวรรณ           ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด                        ประธาน 
         ๒. นางสาวศิริวรรณ เวียงทอง ครูโรงเรียนบ้านปางไฮ        กรรมการ 
         ๓. นางจิราพรรณ  พัฒนชัย ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด               กรรมการ 
         ๔. นางพยอม  อ้ิงทอง                ครูโรงเรียนบ้านปางไฮ                           กรรมการ 
         ๕. นางรัชนีกร  ทนันไชย          ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                            กรรมการ                      
         ๖. นางอรทัย พิบูลย์                   ครูโรงเรียนบ้านกองแหะ                    กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวท ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย  ทุกระดับชัน้   
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๑. นายประเสริฐ  แก้ววงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสะลวงนอก                                   ประธาน 
         ๒. นายคมกริช รัตนแสง  ครูโรงเรียนโชติคุณเกษม        กรรมการ 
         ๓. นางศรัณรัตน์  สมทรง  ครูโรงเรียนบ้านสะลวงนอก                                  กรรมการ 
         ๔. นางเรไร  วังสุนทร  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก                                 กรรมการ 
         ๕. นางมุกดา แสงเขียว  ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                    กรรมการ 
         ๖. นางยุพา มหาวรรณ                ครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน                   กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที การแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
และวงปีพ่าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ทุกระดับชั้น   
สนามแข่งขนั ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๑. นายโสภณ   ธิพึง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่                ประธาน 
         ๒. นายสาโรจน์  กาญจนะประโชติ ครูโรงเรียนบ้านแม่นะ                            กรรมการ 
          ๓. นายคมกริช  รัตนแสง  ครูโรงเรียนโชติคุณเกษม                            กรรมการ  
         ๔. นายศราวุธ  ปัญญา  ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง                         กรรมการ 
         ๕. นางสาวแพรวพรรณ  นิ่มหอม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
                กรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีใหญ่ ๑   
การแข่งขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ก ,ทีม ข ทุกระดับชั้น 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
         ๑. นายมานพ จันจรมานิตย์         ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                         ประธาน 
         ๒. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิ       ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๓. นางกาญจนา   พร้อมประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านปางกว้าง                                     กรรมการ 
         ๔. นางกันตวัณณ์  สุธรรมวิรัช      ครูโรงเรียนบ้านสันพระเนตร       กรรมการ 
                                                                                                      -/๕. นางมาลี........       



๖๗ 
 

 

         ๕. นางมาลี      จันทร์ศรีทอง     ครูโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย                                 กรรมการ  
         ๖. นายเทพชัย     วิชัยยา           ครูโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย            กรรมการ 
         ๗. นางสาวสุพรรณี บุญทา         ครูโรงเรียนบ้านแก้ดน้อย                                     กรรมการ  
         ๘. นางพัชรินทร์     เขตวัง         รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการและเลขานุการ 
        ๙. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อยจํานวน  ๓ คน 
๗. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีใหญ่ ๒     
การแข่งขนัวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก ,วงอังกะลงุ ทุกระดับชัน้ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี 
         ๑. นายวัลลภ      ไวว่อง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                             ประธาน 
         ๒. นายประสงค์  บุญแสน          ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๓. นายดุลทัศน์  คุณา               ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๔. นางภัทราลักษณ์   ดู่มณี        ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๕. นางสาวจุระพร  อินทยศ         ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๖. นางณัฐพงษ์  ศรีสวัสด์ิ           ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๗. นางสาววรารัตน์  สมจินดา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๘. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากร       ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                      กรรมการและเลขานุการ 
         ๙. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจํานวน  ๓ คน 
๘. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีใหญ่ ๓   
การประกวดขบัขานประสานเสียงทุกระดับชั้น 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
         ๑. นายศุภชัย  ต๋ันจี๋                    ผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานเขื่อนแมก่วงจิราธิวัฒน์ ประธาน                      
         ๒. นางวลี  จักร์คําปัน                 ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์            กรรมการ 
         ๓. นางพรพรรณ์  นัยนา            ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์            กรรมการ 
         ๔. นางสุวิชดา บุตรชวลิต           ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์            กรรมการ 
         ๕. นางอรอนงค์  ราชอุปนันท์      ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์            กรรมการ 
         ๖. นางสาวภานุมาศ  มงคลพงษ์   ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์            กรรมการ 
         ๗. นางยุพิน   ศิรริัตน์บรรจง        ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง                                  กรรมการ 
         ๘. นางคมคาย ศรทีาเกิด       ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์        

       กรรมการและเลขานุการ 
         ๙. นักเรียนโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์จํานวน  ๓ คน 
๙. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๑  
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ทุกระดับชัน้( ชาย ) 
                                                                                                             -/สนาม........ 



๖๘ 
 

 

สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
         ๑. นายดํารงศักด์ิ  เขตวัง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําริน                        ประธาน 
         ๒. นางทรงศรี  ศริิจันทร์ช่ืน ครูโรงเรียนสันคะยอม                                  กรรมการ 
         ๓. นางนันทนา ป่ินมณี  ครูโรงเรียนสันคะยอม                                 กรรมการ 
         ๔. นางนงคราญ ราชาตัน  ครูโรงเรียนบ้านน้ําริน                                 กรรมการ 
         ๕. นางมณี  ปันอินทร ์  ครูโรงเรียนบ้านน้ําริน                                 กรรมการ 
         ๖. นางศิริลักษณ ์ ปัทมแก้ว         ครูโรงเรียนบ้านน้ําริน                                 กรรมการ             
         ๗. นางมาลีรัตน์  กําแพงแก้ว       ครูโรงเรียนบ้านน้ําริน                       กรรมการและเลขานุการ 
         ๘. นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ํารินจํานวน   ๓  คน 
๑o. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๒    
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ทุกระดับชัน้( หญิง) 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ป ี
         ๑. นายพิชัย  ทาประเสริฐ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                      ประธาน 
         ๒. นายนิวัฒน์  เรือนอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะป ู        กรรมการ 
         ๓. นายนรภัทร  บาลชัย  ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                                 กรรมการ 
         ๔. นางสาวกัญจนา  บาลชัย ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                                 กรรมการ 
         ๕. นางศรีสุรางค์    ไฮคํา             ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                                 กรรมการ 
         ๖. นางสาวนฤภรณ์  ปินตาปิน     ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                                 กรรมการ              
         ๗. นางสาวจุไรรัตน์  ระดม           ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ                                 กรรมการ 
         ๘. นายทัศพงษ์เดช  ดวงพิมพ์      ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                                 กรรมการ             
         ๙. นางสาวสุกัญญา  ไชยถา          ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะปู                     กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐. นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขะปูจํานวน  ๓   คน 
๑๑. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๓    
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากล  ทุกระดับชัน้( ชาย)  
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
         ๑. นายสิทธิศักด์ิ  สวุรรณโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  ๒            ประธาน   
         ๒. นายศรัณย์  จอมแปง          ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  ๒                       กรรมการ 
         ๓. นางปราณี  แสงปุก             ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  ๒                       กรรมการ             
         ๔. นางไฉไล  ปาโน                ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  ๒                       กรรมการ                
         ๕. นางสาวสุพรรษา ลําจวน     ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  ๒                         กรรมการ               
         ๖. นางสุนีย์  จริโชติชีวิน         ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก                                 กรรมการ                
         ๗. นางจงกลนี  ปัญญาเพิ่ม     ครูโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  ๒        กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                       -/๘.นักเรียน.........  



๖๙ 
 

 

         ๘. นักเรียนโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒ จํานวน  ๓  คน  
๑๒. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๔  การแข่งขนัขับร้องเพลงไทยสากล  ทกุระดับชัน้( หญิง) 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
         ๑. นายพินิจ  แสงชูตระกูล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                     ประธาน 
         ๒. นางนวพรรณ  ไครย้งค์  ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                  กรรมการ 
         ๓. ว่าที่ร้อยตรีสายวสันต์  นิมาพร ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                 กรรมการ 
         ๔. นางสาวดรุณลักษณ์ ไสยรัตน ์ ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                 กรรมการ 
         ๕. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                   กรรมการ 
         ๖. นางพรพิมลพรรณ  ปันตี       ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                 กรรมการ 
         ๗. นางมาลี  ไวว่อง                    ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
         ๘. นักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยาจํานวน   ๓  คน 
๑๓. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๕  
การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล  ทุกระดับชั้น( ชาย) 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
         ๑. นางสุภาภรณ์   อินทะมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         ประธาน
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                                          
         ๒. นางสาวิตรี  ถารียะ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       กรรมการ 

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๓. นางละมัย  ธรรมจนิดา  ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง        กรรมการ 
         ๔. นางสมพิศ  คําแปง                ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง                                      กรรมการ 
         ๕. นางนุชวราห์  ทิพย์กันทา        ครูโรงเรียนศรีจอมทอง        กรรมการ 
         ๖. นางพิชญาภัค  พุทธวงศ์          ครูโรงเรียนบ้านขุนแตะ                                       กรรมการ 
         ๗. นางมยรุี  วาหลิ่งต๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้                                    กรรมการ 
         ๘. นางสาววงเดือน  วาหลิ่งต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านปางหินฝน                 กรรมการและเลขานุการ 
         ๙. นักเรียนโรงเรียนศรีจอมทองจํานวน   ๓  คน 
๑๔. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๖   
การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล  ทุกระดับชั้น(หญงิ) 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
         ๑. นางสุภัค  อุ่นตา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        ประธาน 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                                            
         ๒. นางสาวอภิษฎา  วรรณตา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       กรรมการ 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
                                                                                           -/๓. นางสาวพรรณรีย์ ........  



๗๐ 
 

 

         ๓. นางสาวพรรณรีย์  สุรักษ ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       กรรมการ 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๔. นางเอื้อมจิต  ชัยชนะ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ศึก        กรรมการ 
         ๕. นางจิราธร  นาดี  ครูโรงเรียนบ้านแม่ศึก        กรรมการ                      
         ๖. นางสาวสุรินทร  วงศ์คําแดง ครูโรงเรียนบ้านแม่ปาน        กรรมการ 
         ๗. นางสาวณัฎฐรินทร ์ บุญเรือนยา ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ       กรรมการ 
         ๘. นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร   ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ                กรรมการและเลขานุการ 
         ๙. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงใหม่ เขต ๖  จํานวน  ๓ คน
๑๕. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๗  
การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทกุระดับชัน้(ชาย) 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี  
         ๑. นางภคภรณ์   เกิดผล     ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                   ประธาน 
         ๒. นางประไพ  ด่านวิวัฒน์วงศ์      ครูโรงเรียนบ้านริมใต้        กรรมการ 
         ๓. นางสุกัญญา  โพธิสุวรรณ         ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                  กรรมการ 
         ๔. นางนันทพร สื่อกระแสร์           ครูโรงเรียนบ้านรมิใต้                                 กรรมการ 
         ๕. นางเทวี  ราชาตัน                  ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                 กรรมการ 
         ๖. นางมณีรัตน์  ย่ีสารพัฒน์          ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                  กรรมการ  
         ๗. นายพิสันต์ิ   จันต๊ะพิงค์           ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                  กรรมการ 
         ๘. นางวัชรีวรรณ  หงส์สิบแปด      ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                  กรรมการ 
         ๙. นางสาวสกุลกาญจณ์  เกิดผล   ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                       กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐. นักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้ จํานวน  ๓  คน 
๑๖. คณะกรรมการควบคุมกํากับเวทีเล็ก ๘    
การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ทุกระดับชัน้(หญิง) 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ป ี
         ๑. นายสุทธิชัย  อัมโรสถ             ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ต่ืน                              ประธาน 
         ๒. นางสาวทิวา อินทรศักด์ิ          ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                                       กรรมการ 
         ๓. นางอรวรรณ  แก้วคํา             ครูโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง                                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวทัศนวรรณ  ธิมา         ครูโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา                                     กรรมการ 
         ๕. นายทรงวฒิุ  สุดใจ               ครูโรงเรียนบ้านแม่ต่ืน                                        กรรมการ 
         ๖. นายจิตรพิสุทธ์ิ  ธนโชติยุติม์  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม       กรรมการ 
         ๗. นางกาญจนา  กลา้หาญ         ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม           กรรมการ 
         ๘. นายนิวัตน์  เกล่แฮ              ครูโรงเรียนบ้านแม่ต่ืน        กรรมการ 
                                                                                                  -/๙. นายวรวิทย์………   



๗๑ 
 

 

         ๙. นายวรวิทย์  อินทสิทธ์ิ      ครูโรงเรียนบ้านมูเซอ         กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐. นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  จํานวน ๓  คน 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่   อําเภอแม่ริม    จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่  ๙  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ  (สาระนาฏศลิป์) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนัโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง  
             หรอืข้อร้องเรียนต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ  
             และถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสดุ 

   ประกอบด้วย 
         ๑. นายสมพร เจนจัด  รองผู้อํานวยการ                    ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒           
         ๒. นายอดิสรณ์ พวงทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่        รองประธาน 
         ๓. นางสุวรรณา ฉุยกลัด  รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่      กรรมการ 
         ๔. นางแสงทอง หัตถิรางกูร รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการ 
         ๕. นางชวนชม บุญศิร ิ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการ 
         ๖. นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการ 
         ๗. นายดิเรก จิรชวาลวิสุทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์ ๗               กรรมการ 
         ๘. นายธีรวัฒน์ แสงปราชญ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก       กรรมการ 
         ๙. นายเจริญ ฉันทะธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว                   กรรมการ             
       ๑๐. นายเผ่าพันธ์ุ  ธีรวาสน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบวกจั่น        กรรมการ 
       ๑๑. นายทวี สุชัย   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางแดง                 กรรมการ 
       ๑๒. นายประวัติ  ผันผาย  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา               กรรมการ 
       ๑๓. นางจงกลนี   เวสุวรรณ์  ศึกษานิเทศก ์                     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๔. นางสุนิทรา พรมมล  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๕. นางสุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก ์                กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
                                                                                                -/๑๖. นางธนัทอร.........                           



๗๒ 
 

 

       ๑๖. นางธนัทอร สมศร ี  นักวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๗. นางดวงดาว  อุตะมัง  ครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์ ๗ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมและร่วมดูแล สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวทีที่ใช้ 

    ในการแข่งขัน 
๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน และดแูลการจราจรต่างๆ 

             ในโรงเรียน 
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางสุวรรณา ฉุยกลัด     รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่        ประธาน  
         ๒. นายอรุณไสว  ปินอินต๊ะ   รองผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   รองประธาน 
         ๓. นางวรางคณา ประสงค์  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
         ๔. นายสมชาติ  สมบูรณ์   ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๕. นายเสถียณ  กัลยาณกุล  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
         ๖. นางสุภาวดี ชุมสวัสด์ิ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
         ๗. นางบุปผา ปานพันธ์ุโพธ์ิ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
         ๘. นางชญานิศ กางนอก  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
         ๙. นายประกิร วงค์ชรัตน์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๐. นายพิชพร ถาวรรุ่งกิจ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๑. นายสมบัติ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
       ๑๒. นายประทิน ต้ังใจ  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                       กรรมการ 
       ๑๓. นายสุรพล กสิกุล         ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๔. นายณรงค์ ฟักต้ัง  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๕. นายนคร  เตชาวงค์        ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
      ๑๖.  นายชูชีพ  มูลสถาน       ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                กรรมการ 
       ๑๗. นางสารภี กันทาสุข ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๘. นางสาวจันทร์ดี  ดีฝั้น  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่      กรรมการ 
       ๑๙. นางนัยนา   อุปกุล  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่           กรรมการ 
       ๒๐. นางสาวอรัญญา  โพธ์ิแก้ว       ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่           กรรมการ 
       ๒๑. นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่          กรรมการ 
                                                                                                -/๒๒. นายสมมาต…….. 



๗๓ 
 

 

       ๒๒. นายสมมาต ชุมสวัสด์ิ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๓. นางลัดดา ภัทรันธ์ุโกศล     ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่          กรรมการและ
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒๔.  ครพ่ีูเลี้ยง จํานวน  ๘ ท่าน 
      ๒๕.  นักศึกษาวิชาทหาร  จํานวน  ๓๐  คน  
๔. คณะกรรมการตัดสนิ 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการแข่งขันรําวงมาตรฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางทัดดาว  เปี่ยมสุวรรณ์        วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                   ประธาน 
         ๒. นางลําจวน  อินทะกูล             ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๓. นางสาวรักษินา  ใบสุขันธ์       ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง                                     กรรมการ 
         ๔. นางป่ินเพชร  อินตุ้ม               ครูโรงเรียนบ้านหัวริน        กรรมการ 
         ๕. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์  ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย         กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันระบาํมาตรฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเพียงแข  จิตรทอง             วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                                   ประธาน 
         ๒. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๓. นางจุรีรัตน์  เทนุรกัษ์              ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                     กรรมการ 
         ๔. นางดวงดาว สุมณศิริ               ครูโรงเรียนบ้านป่าเสร้า                                      กรรมการ 
         ๕. นางดารินทร์  เขื่อนสุวรรณ       ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                  กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรกัษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ,ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจิรากัน  รัตนทศันีย์           วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นางไพจิตรี  ถาวรพงษ์  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๓. นางสรรพคุณ  ชินารักษ์           ครโูรงเรียนวัดท่าต้นกวาว                                    กรรมการ 
         ๔. นางวาสนา      นวกุล       ครูโรงเรียนบ้านโนนเคว่า                                     กรรมการ 
         ๕. นางนวลจันทร์  สมิทธิกุล ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา                     กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                  -/๔.กิจกรรม……… 



๗๔ 
 

 

๔. กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสรา้งสรรค์ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ , 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายรนนท์  ตรทีพิเนตร         วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางวรรณภา  อักษรศรี         ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางสุภัทรา  ทวีสทิธิโชคชัย ครูโรงเรียนอนุบาลลานสัก        กรรมการ 
         ๔. นางอรพินท์  มังคละศร ี ครูโรงเรียนสันป่าสัก        กรรมการ 
         ๕. นางศิริโสภา อินทะวัน             ครูโรงเรียนวัดป่าลาน                        กรรมการและเลขานุการ
๕. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก  ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๖ 
         ๑. นายธีรวัฒน์ แสงปราชญ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยง                            ประธาน 
         ๒. นายชุมพล  เสารเ์จริญ          ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ 
         ๓. นายแสวง  กันแกว้                 ครูโรงเรียนวัดแม่ผาแหน                                     กรรมการ 
         ๔. นายสุทัศน์  คําทพิย์                ครูโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์                                  กรรมการ 
         ๕. นายทรงพล  ภาคแก้ว           ครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง                   กรรมการและเลขานุการ 

๖. กิจกรรมการแข่งขันมายากลระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗                ประธาน                
         ๒. นายวสันต์  คงมัน่                 ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ  
         ๓. นายประยุทธ  ตาดี                ครูโรงเรียนวัดวังอ้อ                                            กรรมการ 
         ๔. นายประยูร  สุรยศ                 ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
         ๕. นางนวลลออ จุมปามัญ            ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                       กรรมการและเลขานุการ 

๗. กิจกรรมการแข่งขันรําวงมาตรฐาน (ทกุระดับชัน้)เวทีสนามบาส 
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที  
         ๑. นางสุภาดา  พูนศรีโชติ   ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                               
         ๒. นางสาวจงสวัสด์ิ  อ่อนจันทร์     ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก                                       กรรมการ                  
         ๓. นางลําจวน ทิพรส         ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว                                     กรรมการ              
         ๔. นายวุฒิพงษ์  อุ่นอินต๊ะ          ครูโรงเรียนบ้านห้วยศาลา                                    กรรมการ 
         ๕. นายเอกพันธ์ ทนันไชย          ครูโรงเรียนบ้านตชด.อนุสรณ์ ๓                             กรรมการ 
         ๖. นางจิราพรรณ  โศกนะศุกร์       ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                                       -/๘.กิจกรรม........ 



๗๕ 
 

 

๘. กิจกรรมการแข่งขันระบาํมาตรฐาน  (ทกุระดับชัน้)เวทีอาคาร ๒ 
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที  
         ๑. นางจงกลณี  เวสุวรรณ์       ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                               
         ๒. นางกาญจนา  ปัญญามณีศร     ครูโรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม                                กรรมการ 
         ๓. นางปิ่นเพชร  อินตุ้ม               ครูโรงเรียนบ้านหัวริน                                         กรรมการ 
         ๔. นางอาภรณ์  วันชัยสถิร           ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง                                  กรรมการ 
         ๕. นางวราภรณ์  พรหมมินทร ์      ครูโรงเรียนบ้านดอยหล่อ                                     กรรมการ 
         ๖. นางกัลยา  ทองศักด์ิ                ครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคํา                                    กรรมการ 
         ๗. นางสาววริษา ปลื้มฤดี             ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ                      

๙. กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์(ทุกระดับชั้น) เวทีอาคาร๔ 
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที  

         ๑. นางสุนิทรา  พรมมล      ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕                               
         ๒. นางนภาพร  ชัยเจริญวิจิตร    ครูโรงเรียนบ้านบงตัน                                         กรรมการ 
         ๓. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม    ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                                       กรรมการ 
         ๔. นางทองพูน ใจซื่อ            ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                                       กรรมการ 
         ๕. นางศรีนวล  เชาวณี       ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                                       กรรมการ 
         ๖. นางอ่อนอุมา  จุลพันธ์       ครูโรงเรียนภูดินวิทยา                                         กรรมการ 
         ๗. นางนัยนา  อุปกุล          ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ                      
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสรา้งสรรค ์(ทุกระดับชั้น)  
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที หอประชุม 
         ๑. นางสมพิศ  มาพวง  ข้าราชการบํานาญ                                             กรรมการ 
         ๒. นางลาวัลย์    คอทอง         ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                                         กรรมการ          
         ๓. นางสาวนันทวัน มณีวรรณรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ 
         ๔. นางพัชรา แสงแก้ว                 ครูโรงเรียนบ้านปง                                            กรรมการ  
         ๕. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ       กรรมการ 
         ๖. นางสุวรรณา  พันธ์ประเสริฐ  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ   
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัการแสดงตลก (ทุกระดับชัน้) 
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที ห้องดนตรีพื้นเมือง 
 
                                                                                                -/๑. นางศรีทัย.......   



๗๖ 
 

 

         ๑. นางศรีทัย  สุขยศศรี          ข้าราชการบํานาญ                                              ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                               
         ๒. นางวิไลพร  ชนะชัย      ครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗           กรรมการ 
         ๓. นายอาทิตย์   ธนนัชัย     ครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗                          กรรมการ 
         ๔. นางนิตยา  มุสิกดิลก       ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๕. นางณัฐชฎา  มูลเขยีน      ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัการแสดงมายากล (ทุกระดับชัน้)  
คณะกรรมการควบคุมกํากับเวที ห้องสมดุ 
         ๑. นายแสวง อินทวงค์       ข้าราชการบํานาญ                                              ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                               
         ๒. นางไลวัลย์  สิงห์แก้ว              ครูโรงเรียนบ้านพระนอน                                     กรรมการ 
         ๓. นายบอลอย เลวงดีพงษ์           ครูโรงเรียนบ้านปางไฮ                                        กรรมการ 
         ๔. นางนัฐนิชา  รัมมะพล            ครูโรงเรียนบ้านแม่แว                                         กรรมการ 
         ๕. นางสไบทิพย์ ต้ังใจ                 ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่  ๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้ ( สาขาทัศนศิลป์ ) 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
            มีหน้าที่  

๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เขา้แข่งขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแขง่ขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 
             และเทคโนโลยี และรายงาน  ผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง  
             หรอืข้อร้องเรียนต้อง ดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางฉัตรจริา   หรูวรนันท์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 
      ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ 
         ๒. นางสาววิไลวรรณ  พิริยะกฤต    ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม           รองประธาน  
         ๓. นายธรรมนาถ   คําไทย       รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                  กรรมการ 
                                                                                                   -/๔. นายมนตรี ……..  



๗๗ 
 

 

         ๔. นายมนตรี  ลิม้คํา        รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม      กรรมการ 
         ๕. นายพิษณุ  กันธาเดช  รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม         กรรมการ 
         ๖. นางกาญจนา  กันฑาทรัพย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม             กรรมการ 
         ๗. นายรามลักษณ ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศก ์             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๘. นายสุทธิ  รู้การนา  ผู้อํานวยการ                                                    กรรมการ 
                                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นายศิริพงศ์  นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก ์                            กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๐. นายรัชภูมิ  สมสมัย  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๑. นายมานิตย์   พุทโยธา  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๒. นายนคร   เจริญสุข   ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๓. นางสุนิทรา  พรมมล      ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๕ 
       ๑๔. นายสมาน  โปธิปัน        ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง      กรรมการ 
       ๑๕. นายประภวิษณ์  อาษากิจ     รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย                 กรรมการ 
       ๑๖. นางสาวสมบูรณ์   ใจซื่อ       ศึกษานิเทศก ์               กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๗. นางสาวธนพร   มาใหม่      ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
        ๑๘. นายชาญณรงค์  แสงอุทัย    ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๙. นางนงนาฎ   ฉ้อทบั  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๒๐. นางสุจิตรา  เชื้อพูล     ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒๑. นางสาวนิตยา  แควสยอง  ครูโรงเรียนวัดปางมะกล้วย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๒. นางสุกัญญา  ดวงสว่าง    ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒๓. นางจรรยา   สายวงศ์อินทร์    ครูโรงเรียนมูลนิธิมหาราช ๕         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒๔. นางพรพรรณี  รอดทองคํา   ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ                กรรมการและ  
                                                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                                -/๒๕. นายนิรันดร์........   



๗๘ 
 

 

       ๒๕. นายนิรันดร์  หอแก้ว      ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ                กรรมการและ  
                                                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒๖. นางสาวจรัสรําไพ  ไชยเรือง  ครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
        ๑)  จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวทีที่ใช้ในการแข่งขัน 
        ๒)  จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
        ๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย  
         ๑. นายพิษณุ  เจรญิเมือง             รองผู้อํานวยการโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม       ประธาน 
         ๒. นายสมศักด์ิ  สรอ้ยนาค           ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม     รองประธาน 
         ๓. นางยุพา   เมืองแกน่        ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    กรรมการ       
         ๔. นางนงเยาว์  ภูมิดอนสาร   ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๕. นายวิโรจน์  พรถาวร               ครูโรงเรียนแม่วิทยาคม                           กรรมการ 
         ๖. นายนพพร   พันธรัตน์      ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๗. นางสาวมยุรี ขันรนิทร์คํา           ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                             กรรมการ 
         ๘. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว  ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๙. นายเอกศิษฐ์  ช่ืนธีระวงค์    ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๐. นายประกิต   สรอ้ยกาบแก้ว      ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๑. นายวรรณพงศ์  เมืองเล็น     ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๒. นายสมคิด  จันทรเสนาวงค์  ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวสุจินดา ศรบุีรี     ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ                      
       ๑๔. นางรุ่งอรุณ  อุทรานนท์       ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๕. นายปวิตร  กิตติยังกุล       ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๖. นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน   ๔๐  คน        กรรมการ 
       ๑๗. นักการภารโรงและแม่บ้าน       จํานวน   ๑๑  คน        กรรมการ 
       ๑๘. นางสาวขวัญชนก  อุ่นสกุล     ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๙. นางอุมาพันธ์ุ  สุวรรณขจร ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๒๐. นายจําลอง กิจสภุา              ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๒๑. นายธนู  ครุฑมาศ                  ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๒๒. นางพรรณทิพย์  อุดมสม     ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๒๓. นางสาวกัลยา  แสงมณี     ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
                                                                                                 -/๒๔. นางสุรัตน์ ……..   



๗๙ 
 

 

       ๒๔. นางสุรัตน์   สินประสาสน์         ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ  
       ๒๕. นางอาภาภรณ์  การสมวรรณ ์    ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                 กรรมการ  
       ๒๖. นางสาวพัชรี   วงศ์สุราวี   ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ   
       ๒๗. นางสาวอุมาพร  แสงถวิน          ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ   
       ๒๘. นางสาววัชรี เหลืองหิรัญ  ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ     
       ๒๙. นางอาภรณ์  ปรีชาปัญญา         ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๓๐. นางสาวนงนุช  ถี่ถ้วน        ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ     
       ๓๑. นางนุชา   วทานิยโรจน์            ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                    กรรมการ 
       ๓๒. นางสาววัลยา  บุตรดี       ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๓๓. นางนารีนาถ  เมืองเล็น    ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๓๔. นางเอมอร  แดงไฟ               ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๓๕. นางสาวอุษณีย์  ทาทอง     ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ    
       ๓๖. นายเสกสรร    ติวงค์       ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ   
       ๓๗. นางสาวจุรารัฐ  ป้อคํา              ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                   กรรมการ 
       ๓๘. นางอนัญญา  แสนยะ            ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
       ๓๙. นางวนิดา  ภูพันเชือก            ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด        กรรมการ 
       ๔๐. นางสาวภัตตินันท์  สายนาค  ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด       กรรมการ 
       ๔๑. นายเจษฎา  ก้องสาคร             ครูโรงเรียนบ้านแม่แว        กรรมการ 
       ๔๒. นางสาวเสาวลักษณ์  มณีวระ  ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย        กรรมการ 
       ๔๓. นายชัยวัฒน์  ฤทธ์ิชุมพล  ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                 กรรมการและเลขานุการ  
       ๔๔. นางวรรณณา ไชยมาลา    ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔๕. นางสุวนิจ ภูหิรญั               ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔๖. นางผ่องศรี   ลิ้มคาํ            ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔๗. นางสาววัฒณารี ขัดสี       ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            หนา้ที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน  
             และจัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  

๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
    ประกอบดว้ย    

         ๑. นางกาญจนา     กันฑาทรัพย์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                     ประธาน 
                                                                                                  -/ ๒. นางลําจวน........   



๘๐ 
 

 

         ๒. นางลําจวน  อินทะกุลครู   ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม    รองประธาน 
         ๓. นางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด         ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางนนทา   สําราญทรัพย ์ ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๕. นางทักษะพร  เจรญิพร       ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๖. นางมณฑา  วิชัยวุฒิ       ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๗. นักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   ๒๐   คน         กรรมการ 
         ๘. นักศึกษาฝึกงาน   ๓   คน         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๙. นายวิทยา  ใหม่เงิน       ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๐. นายสัตยา  ยอดคํา      ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๑. นางชนพร  อําพันธ์ศรี   ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๒. นางศรีนวล  บุญธรรม    ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวกัญจิรา พวงแก้ว  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๔. นางสาวจันทิมา กุลศร ี   ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑๕. นางสาวศุภราภรณ์  อําภา ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑๖. นางสาวสุปราณี   คําลือ   ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง  
            มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีจํานวนไม่ครบ 
             ตามเกณฑ์การแขง่ขัน  
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขัน รวมศิลปส์รา้งสรรค ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางประภาพรรณ   วัยวุฒิ     ครูโรงเรียนสันกําแพง                                          ประธาน  
         ๒. นางวันเพ็ญ    สุภารัตน์           ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย      กรรมการ  
         ๓. นางมัณฑนา   ทังดิน             ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ  
         ๔. ว่าที่ร้อยโทจํานงค์  แดงจีน    ครูโรงเรียนบ้านแม่แสะ                                       กรรมการ 
                                                                                             -/ ๕. นางปรียาภรณ์.........                       



๘๑ 
 

 

         ๕. นางปรียาภรณ์   ไทรงาม      ครูโรงเรียนบ้านสันผักหวาน                กรรมการและเลขานุการ
๒.กิจกรรมการแข่งขัน รวมศิลปส์รา้งสรรค ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายณัฐวัฒน์    โสมดี      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน  
         ๒. นายจิรจักร์    ตัณฑศรี            ครูโรงเรียนบ้านต้นรุง                                         กรรมการ      
         ๓. นายสุพิศ    คํามลู                 ครูโรงเรยีนบ้านร่มเกล้า ๒                                    กรรมการ  
         ๔. นายชัพเวท    วงษ์เทพ            ครูโรงเรียนสนัทรายคองน้อย                                กรรมการ 
         ๕. นางดวงเดือน  สุ่มสุข              ครูโรงเรียนวัดห้วยยาบ                      กรรมการและเลขานุการ 

๓.กิจกรรมการแข่งขัน รวมศิลปส์รา้งสรรค ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายณัฐวัฒน์    โสมดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                ประธาน 
         ๒. นายสุชัช    ทัศนคีติ  ครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศ์ษาอุปถัมภ์               กรรมการ  
         ๓. นางแสงจันทร ์ ไชยสุรินทร ์ ครูโรงเรียนเวฬุวัน                                             กรรมการ 
         ๔. นายทิพย ์  อัคนยิาน              ครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ        กรรมการ  
         ๕. นายสุเมธ   ศรีวิไล                ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายรัชภูมิ   สมสมัย               ศึกษานิเทศก ์                                                   ประธาน                      
         ๒. นางชนพร   อําพันธ์ศรี      ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุรีย์  อุดชา                ครูโรงเรียนบ้านถ้ําเชียงดาว                                  กรรมการ 
         ๔. นายอภิชาติ   สุวพงษ์              ครูโรงเรียนบา้นทุ่งข้าวพว        กรรมการ  
         ๕. นางศิริลักษณ ์  เรอืแก้ว           ครูโรงเรียนบ้านหัวนา                                         กรรมการ 
         ๖. นายอนุสรณ์    ไชยยอง       ครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง                 กรรมการและเลขานุการ 

๔. กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายส ี ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวินัย    พวงทอง               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ํา                            ประธาน   
         ๒. นายชัยยศ   สุขต้อ                 ครูโรงเรียนบา้นยางเปา                                       กรรมการ 
         ๓. นายมนัส    เมืองมา  ครูโรงเรียนบ้านปางถ้ํา                                       กรรมการ 
         ๔. นายชุมพล   สุภานนท์  ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร                                  กรรมการ 
         ๕. นางสุดาศรี   คําดี                  ครูโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง                   กรรมการและเลขานุการ 
๕.กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายส ี ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ผู้ช่วยศาสตรจารย์รุทธ ประวัง หัวหน้าสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ประธาน 
                                                                                                 -/๒. นายสัมพันธ์.........    



๘๒ 
 

 

         ๒. นายสัมพันธ์   แก้วมา             ครูโรงเรียนบ้านห้วยห้าง                                      กรรมการ 
         ๓. นายทวีป   ศรสีุวรรณ             ครูโรงเรียนนาฮ่อง                                             กรรมการ 
         ๔. นายเฉลิมชัย   คาํขาด            ครูโรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)                 กรรมการ 
         ๕. นางวรรณพร  วงศ์สายใจ        ครูโรงเรียนบ้านบวกเปา                      กรรมการและเลขานุการ                      
๖.กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายส ี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ    ประวังหัวหน้าสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ประธาน 
         ๒. นายปราโมทย์  นวมพันธ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นายสมพงษ์  เรียนไธสง           ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส                                   กรรมการ 
         ๔. นายเสฎฐฌา  กันทา  ครูโรงเรียนบ้านแม่กอนใน        กรรมการ 
         ๕. นางพิศมัย  เทวาพทิักษ์           ครูโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก                 กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายมานิตย์    พุทโยธา  ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
         ๒. นางพวงชมพู   เผือกผ่อง ครูโรงเรียนวัดกู่คํา                                             กรรมการ 
         ๓. นายสมาน    โปธิปัน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง                 กรรมการ 
         ๔. นางอารยา   มีทอง  ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                     กรรมการ                      
         ๕. นางเพชรา   ชัยยอด               ครูโรงเรียนบ้านกองทราย                                    กรรมการ 
         ๖. นายรวีโรจน์   ศลิป์จิรัฏฐ์          ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า                  กรรมการและเลขานุการ          
๗.กิจกรรมการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสิริพร    คนืมาเมือง       มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                ประธาน  
         ๒. นายชัชวาล    ปรงั               ครูโรงเรียนมติรมวลชนเชียงใหม่                            กรรมการ 
         ๓. นายโกศล   เชาว์เลขา              ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)                กรรมการ 
         ๔. นายวินัย   มีเย็น                    ครูโรงเรียนวัดโพทะเล                                        กรรมการ 
         ๕. นายจรัญ  พิทักษศ์ักดากร         ครูโรงเรียนบา้นแม่ไคร้                      กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวธนพร  มาใหม่             ศึกษานิเทศก ์                                                  ประธาน 
         ๒. นายพิชาญยุทธ์   ปัญญาฟ ู ครูโรงเรียนบ้านปากทางท่าลี้                                กรรมการ  
         ๓. นางทองสุข  พิมพาภรณ์ นักวิชาการศึกษา                                              กรรมการ 
         ๔. นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ        กรรมการ 
         ๕. นางจินตนา  บุญเทียม  ครูโรงเรียนบ้านกองแขก        กรรมการ 
         ๖. นางสาวจารุนันท์   สระทอง เจ้าพนักงานปฏิบัติงานธุรการ              กรรมการและเลขานุการ 
                         -/๘. กิจกรรม………                              



๘๓ 
 

 

๘. กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค ์ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน  

         ๑. นายสมศักด์ิ   พรมจักร            มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                ประธาน 
         ๒. นายนวมิตร  อย่าลืมญาต ิ ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๓. นายศรัณย์  ชูเวช  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก                   กรรมการ 
         ๔. นายเสถียร  มอยติละ              ครูโรงเรียนบา้นกวน        กรรมการ 
         ๕. นายศตวรรษ  กาละ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ลิด                       กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายศิริพงศ์   นวลแก้ว            ศึกษานิเทศก ์                                                    ประธาน 
         ๒. นางพัชนี   เสาวธีระ               ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคํา                                       กรรมการ 
         ๓. นางยุพิน   ปุตรานนท์  ข้าราชการบํานาญ        กรรมการ 
         ๔. นางพรรษา  บัวมะลิ                ข้าราชการบํานาญ        กรรมการ 
         ๕. นายวิภู     สุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                  กรรมการและเลขานุการ 

  

๙. กิจกรรมการแข่งขันสรา้งสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน  

         ๑. นายประกิต   สรอ้ยกาบแก้ว      ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                    ประธาน 
         ๒. นายถวิล   รัตนกุล                  ครูโรงเรียนวัดศรีดอนไชย        กรรมการ 
         ๓. นางบุญทิวา  โรจนาพานิช         ครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์                   กรรมการ                      
         ๔. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์      ครูโรงเรียนบ้านตีนตก        กรรมการ 
         ๕. นายชาคริต   อินชัย   ครูโรงเรียนบ้านปางฮ่าง                    กรรมการและเลขานุการ 
                                                                   

๑๐.กิจกรรมการแข่งขนัสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเอกพงศ์   สุรยิงค์   รองคณบดี คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ประธาน   
         ๒. นายยุทธศักด์ิ  จลุกาฬ              ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นายอาคม   บัวพัฒน์             ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง        กรรมการ 
         ๔. นายกําธร   สีฟ้า                  ครโูรงเรียนพานพสกสวัสด์ิ                                  กรรมการ 
         ๕. นางเจนฤดี  จันดาหาร           ครูโรงเรียนบ้านหนองลาน                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.กิจกรรมการแข่งขนัสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที๑่-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเอกพงศ์    สรุิยงค์   รองคณบดี คณะมนุษย์ฯ                                       ประธาน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
                                                                                                    -/๒. นายพรกวี……..   



๘๔ 
 

 

         ๒. นายพรกวี  ตัสมา  ครูโรงเรียนบ้านวังน้ําขาว                                     กรรมการ 
         ๓. นางณัฎฐพัชร์  รัตนบวรชัยกุล ครูโรงเรียนพุทธิโศภน        กรรมการ 
         ๔. นายแดนชัย  รีอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านปางห้า        กรรมการ 
         ๕. นางรัตนา   อินทรศ์วร  ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายประภวิษณ์   อาษากิจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย                        ประธาน 
         ๒. นางปิยะภา   วิริยะนราทิพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป๊อก                                     กรรมการ 
         ๓. นางสว่าง   คําปิน  ครูโรงเรียนบ้านเกาะหลวง                                   กรรมการ                      
         ๔. นางสุพัตรา  บุสสยา  ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                                       กรรมการ 
         ๕. นายแสวง    หลุยบุญเป็ง ครูโรงเรียนแควมะกอก                                       กรรมการ 
         ๖. นางเสาวนีย์   เรือนแก้ว       เจ้าพนักงานปฏิบัติงานธุรการ              กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.  กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน  

         ๑. นางสาวสายพิณ    สังคีตศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                ประธาน  
         ๒. นางสุรินทร์     ใจวงษ์          ครูโรงเรียนบ้านวังดิน                                         กรรมการ 
         ๓. นายเฉลิมชัย   คาํขาด          ครูโรงเรียนวัดกาญจนราม (ประชาชนูทิศ)      กรรมการ 
         ๔. นายอินทร   แก้วป้อม             ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง       กรรมการ 
         ๕. นางวิภา   สมเกตุ               ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว                   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นายนคร   เจริญสุข  ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
         ๒. นายอภิธาน   สุขสถิตย์  ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร                              กรรมการ 
         ๓. นายเทวินทร์  ไชยมา  ครูโรงเรียนบ้านห้วยตอง        กรรมการ 
         ๔. นายศักด์ิระวี  ไชยขันธ์ุ  ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                                         กรรมการ                      
         ๕. นางวิไล    เสือเรือง                ครูโรงเรียนบ้านทับเด่ือ         กรรมการและเลขานุการ          
   

๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัประติมากรรมลอยตัว ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสุพัฒน์   ใจฟู               ครูโรงเรียนหอพระ                                             ประธาน 
         ๒. นายณรงค์   วิริยะนราทิพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป๊อก                                       กรรมการ                      
         ๓. นางรัชฎา   เรียนมัน่              ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์)                      กรรมการ                      
         ๔. นายพิทักษ์   ทองแท้             ครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน                                       กรรมการ 
         ๕. นางจิราภรณ์   แอบคํา           ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                           -/๑๔.กิจกรรม........ 



๘๕ 
 

 

๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัประติมากรรมลอยตัวระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเสน่ห์   วงศ์สุฤทธ์ิ             มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายสมชาย   สวาทดี       ครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม                                  กรรมการ 
         ๓. นายณรงค์   สารรัตนะ           ครูโรงเรียนบ้านธงหลวง                                      กรรมการ 
         ๔. นายพิสูจน์ศักด์ิ  นนทลุน       ครูโรงเรียนบ้านผาปูน        กรรมการ  
         ๕. นายอนกูุล  อินทร์ศวร           ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร              กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัประติมากรรมลอยตัวระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเสน่ห์   วงศ์สุฤทธ์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่        ประธาน     
         ๒. นายประพันธ์   เจริญเมือง        ข้าราชการบํานาญ        กรรมการ 
         ๓. นายกระจ่าง  สายวงศ์อินทร์ ครูโรงเรียนบ้านแม่สา                                         กรรมการ     
         ๔. นายนพพร    ยศถามี              ครูโรงเรียนบ้านแม่ตูม        กรรมการ 
         ๕. นายศุภนิตย์    สทิธิชัย            ครูโรงเรียนวรนคร                           กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางสาวสมบูรณ์    ใจซื่อ      ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
         ๒. นายมนตรี    เสาวธีระ       ครูโรงเรียนวัดล้านตอง        กรรมการ 
         ๓. นายถนอมกิจ     มะธุ  ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง        กรรมการ               
         ๔. นางจันทิพย์      มากสงขลา      ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                                   กรรมการ                      
         ๕. นางสาวพัฒนี    สทิธิกัน           ครูโรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า                                          กรรมการ                      
         ๖. นายสุรศักด์ิ     พระเนตร    ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                        กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนคิลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่ ๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
(งานคอมพิวเตอร์) 
คณะกรรมการประกอบด้วย     
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
                                                                                                      -/๓)พิจารณา........ 



๘๖ 
 

 

         ๓) พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง 
             หรอืข้อร้องเรียนต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายสภา  สุรมิล                     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒       
         ๒. นางสาวสายสวาท  รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์                                                กรรมการ 

                                      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๓. นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา     ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายจงภพ ชูประทีบ                ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๕. นายณรงค์  กันทอินทร์  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๖. นางจรรยา มีสมัมา                 ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๗. นายนพดล  โป่งอ้าย               ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๘. นางเกษราภรณ์  สมมนุษย์        ศึกษานิเทศก ์                                กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่    และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายอุดมเดช  ต. เจริญ   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการ                                   ประธาน 
                                                    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๒. นายอุทัย  ศรสีุวรรณ          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๓. นายวุฒิพงศ์  พวงไม้มิ่ง       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๔. นายดํารงศักด์ิ  อินตา         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๕. นายเสน่ห์  สมบัติใหม่         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
                                                                                                  -/๖. นายรักชาติ........ 



๘๗ 
 

 

         ๖. นายรักชาติ สุริยะ             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ 
             จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว 
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายอาทิตย์  ประสาทแก้ว   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ                                  ประธาน 
                                                    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่    
         ๒. นายธีรยุทธ   บุญตัน          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๓. นายปัฐวิกรณ์ บุญต่าย       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๔. นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๕. นายเวโรจน์ พงษ์บุพศิริ         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๖. นางสาวณัฐกานต์ ภิรมณ์            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสนิและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
             มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีจํานวนไม่ครบ 
   ตามเกณฑ์การแข่งขัน                              
            ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวกฤษณา เขียวมั่ง         มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นางพนิดา  เทวินสืบ  ครูโรงเรียนบ้านแป้นวิทยา                                   กรรมการ 
                                                                                                      -/๓. นางมยุรี.........   



๘๘ 
 

 

         ๓. นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์         ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                                    กรรมการ 
         ๔. นางสาวทักษิณา กาสุริยะ        ครูโรงเรียนวรุณเทพ                                           กรรมการ 
         ๕. นางมนัญญา เตมียะ               ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางเพ็ญศรี วงศ์ไชยมูล           ครูโรงเรียนบ้านแปลง ๘                                       ประธาน 
         ๒. นางพัชรินทร์ วงค์ต๊ิบ             ครูโรงเรียนบ้านขุนแปะ                                       กรรมการ 
         ๓. นางสาวชวนพิศ  มาลาสุริยา     ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                    กรรมการ 
         ๔. นางสาวธัญลักษณ ์ กันธะ         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นางสาวสวิตตา  ประทุม          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น ( ๒D Animation)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายศิริพงษ์  ศิรสิวัสด์ิ            มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นางสาวเบญจวรรณ เมฆะ       ครูโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน                                   กรรมการ 
         ๓. นายภารดร  พิมลวิชยากิจ        ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง                                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล     ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                     กรรมการ 
         ๕. นายจิรพงษ์ คําปวง               ครูโรงเรียนบ้านนอ้ยห้วยรินวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายพิสิฐศักด์ิ ดวงพรหม          ครูโรงเรียนบ้านกองแขก                                       ประธาน 
         ๒. นายอติวิชญ์  ประทุม             ครูโรงเรียนร่ําเปิงวิทยา                                       กรรมการ 
         ๓. นางสาวทศพร  ปินตาสม       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๔. นางสาวสวิตตา ประทุม          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอินทนินท์  กําป่ันทอง ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา                                       ประธาน 
         ๒. นางสาวพัชรี  หินยม               ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง        กรรมการ 
         ๓. นายสุรพงษ์  ติยะธรรม           ครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว                                   กรรมการ 
         ๔. นายมนตรี  ไชยบุญทา            ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ       กรรมการ 
         ๕. นางสาวภาวินี สิงคราช        ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด           กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                                                  -/คณะกรรมการ……… 



๘๙ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายสนิท ศรีคําเมา            ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙                                   ประธาน 
         ๒. นายกิติพันธ์  ทีประมูล           ครูโรงเรียนยางเปา                                            กรรมการ 
         ๓. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธะ       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๔. นายศรัญญ ู ซิงห ์                 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่    กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอํานาจ  โกวรรณ             มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายนิวัตน์  กิติคํา    ครูโรงเรียนวัดเสด็จ        กรรมการ 
         ๓. นางจีรวรรณ  สุวรรณ         ครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว        กรรมการ  
         ๔. นายนเรศ  สิธิใจ                   ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ๙       กรรมการ  
         ๕. นางสาวนภาลัย มโนมัย           ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตต์     ครูโรงเรียนบ้านผาจุก                                          ประธาน 
         ๒. นายเอก วิจันทร์ตา                ครูโรงเรียนทุ่งแก                                              กรรมการ 
         ๓. นายวีรศักด์ิ  ปิยะวัฒนกุล         ครูโรงเรียนเจดีย์แม่ครัว        กรรมการ 
         ๔. นายเวโรจน์  พงษ์บุพศิริกุล       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นายพงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอํานาจ  โกวรรณ             มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายภัทรพล  นิยมสินธ์ิ           ครูโรงเรียนแมโ่ป่งประชาสามัคคี                            กรรมการ 
         ๓. นายณัฐกฤษฎ์ อินเตชะ        ครูโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม        กรรมการ 
         ๔. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิจ    ครูโรงเรียนบ้านผาจุก                                         กรรมการ 
         ๕. นายปฎิฎาณ  โรจน์รุ่ง          ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวปรียดา ทะพิงค์แก       ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                      ประธาน  
         ๒. นายนเรศ  สิธิใจ                 ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ๙       กรรมการ  
         ๓. นายเวโรจน์  พงษ์บุพศิริกุล       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
 
                                                                                              -/๔. นายพงศ์กฤตน์........ 
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         ๔. นายพงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ     
๖. กิจกรรมการแข่งขัน  สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-Book)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
        ๑.  นางสาวชุฎิภัคศ์  เขมวิมุตติวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
        ๒.  นางสาวขนิษฐา กาต้ัง         ครูโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย       กรรมการ 
        ๓.  นางอัญชลี  ไชยวงค์         ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง                                       กรรมการ 
        ๔.  นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศม ี ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง                                         กรรมการ 
        ๕.  นางศิวิไล  มงคล                    ครูโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวเมทิกา โถเหลือง          ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                           ประธาน 
         ๒. นางพิมพ์วลัญ  วงค์ปัญญา    ครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคําประชานุเคราะห์      กรรมการ 
         ๓. นางสาวจิราพร สารศรี           ครูโรงเรียนบ้านปางขุม        กรรมการ 
         ๔. นางสาวกัญชพร  วิเชียร        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า                               กรรมการ 
         ๕. นางสาวนิตติญา ลอดทองสี     ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๖. นายพฤทธิกร  คําสิบ                   ครูวิทยาลัยเทคโนโลยี                       กรรมการและเลขานุการ  
                                                    โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่    
๗. กิจกรรมการแข่งขัน  สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E-Book)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวชุฎิภัคศ์  เขมวิมุตติวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นางสาวทิพวรรณ  บัวบาน        ครูโรงเรียนบ้านอ่าย                                           กรรมการ 
         ๓. นางสาวิตรี  ดูงาม                ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                                       กรรมการ 
         ๔. นางสาวมณีวรรณ  แสงทอง     ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง                                   กรรมการ 
         ๕. นางสาวกัญชพร วิเชียร            ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า             กรรมการและเลขานุการ                      
คณะกรรมการกลาง                                                                                     
         ๑. ว่าที่ร้อยตรีพัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวฒัน์  ครูโรงเรยีนบ้านสบเตี๊ยะ                                  ประธาน 
         ๒. นายสมชาย เรือนน้อง            ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                           กรรมการ 
         ๓. นางสาวดวงนภา  อินยะยศ    ครูโรงเรียนสปป๊าดวิทยา        กรรมการ           
         ๔. นางสาวณัฐกานต์  ภิรมณ์         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
 
                                                                                                 -/๘. กิจกรรม……… 
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๘. กิจกรรมการแข่งขัน การใช้โปรแกรมนาํเสนอ (Presentation)  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิรุฬห์  แก้วฟุ้งรังสี        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายวรเดช  ศรีเดช  ครูโรงเรียนอนุบาลลําปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)     กรรมการ 
         ๓. นางสาวศุภนุช  ประพิณ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต่ืน                                 กรรมการ 
         ๔. นางสาวจารุวรรณ  มูลกันธา ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด                                    กรรมการ 
         ๕. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอน       ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวสุกัญญา ซุน้ล้อ          ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า                                ประธาน 
         ๒. นางสาววรลัญช์ จตุักุล           ครูโรงเรียนบ้านแปลง๕                                       กรรมการ 
         ๓. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์     ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย                              กรรมการ 
         ๔. นายปกานต์  อุดมธนสารสกุล ครูโรงเรียนบ้านริมใต้        กรรมการ 
         ๕. นางสาวณัฐกานต์  ภิรมณ ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๖. นางสาวมยุลีย์ ไชยลังการ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท  CMS  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิษณุ  สขุเสริฐ                มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายณัฐพงษ์  เจรญิสุข      บริษทั Sapphire Research and Developmet Co.,Ltd    กรรมการ                     
         ๓. นายบรรเจิด  อินสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านแม่คําประชานุเคราะห์      กรรมการ 
         ๔. นายณัฐวุฒิ  ปาทา               ครูโรงเรียนวัดห้วยทราย                                      กรรมการ 
         ๕. นายพิทยา  กาสุรยิะ           ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางดวงดาว  วณิชประดิษฐ์      ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ                                  ประธาน 
         ๒. นายกรุง วงศ์ไชย                   ครูโรงเรียนบ้านสบแม่รวม        กรรมการ     
         ๓. นายณัฐพงษ์  ศรสีวัสด์ิ  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง        กรรมการ 
         ๔. นายพงษ์พิพัฒน์  รัตนสถิตย์    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นายนิวัต  ของก้ํา     ครูวิทยาลยัเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและเลขานุการ      
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนั การ Webpage ประเภท Editor ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพรวนา  รัตนชูโชค          มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายธวัชชัย  ใบโสด               ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่       กรรมการ 
                                                                                                 -/๓. นางสุทธิรักษ์........   



๙๒ 
 

 

         ๓. นางสุทธิรักษ์  มณทีอง        ครูโรงเรียนบ้านกองวะ        กรรมการ 
         ๔. นายพิสันต์ จันทรเ์ขียว          ครูโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์       กรรมการ 
         ๕. นายอดิศักด์ิ อินต๊ะปัญญา       ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว                 กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายวิบูลย์  รุจิเลศิ                ครูโรงเรียนบ้านหนองคัน                                      ประธาน 
         ๒. นายจิรวัฒน์ มั่นชา              ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๓. นางสาวอัญชลี  คาํแปง         ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๕. นางสาวทศพร  ปินตาสม        ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนั การ Webpage ประเภท Editor ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายประธาน  คําจินะ           มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายคณิน  นนทศลิา           ครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง                                   กรรมการ        
         ๓. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสด์ิ     ครูโรงเรียนบ้านน้ําแพร่                                       กรรมการ 
         ๔. นายปรีชา  ไชยวงค์                ครูโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง                                        กรรมการ 
         ๕. นายสิทธิพร บุญโต                 ครูโรงเรียนบา้นบ่อแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายอดิศักด์ิ อินต๊ะปัญญา       ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว                                   ประธาน 
         ๒. นางสาวอัญชลี  คาํแปง          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๓. นายณัฐพงษ์  นามคํา           ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่  กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนั การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายภานุวัฒน์  สุวรรณกูล        มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                                 ประธาน 
         ๒. นายสุภาพ ดําอําไพ              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าฮ้ิน                             กรรมการ 
         ๓. นายปิยะพงษ์  สรุินต๊ะ          ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง        กรรมการ      
         ๔. นายภูวดล  ประเสริฐยา          ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง                                      กรรมการ 
         ๕. นางรัชฎา นามวงค์      ครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ            ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ        ประธาน 
         ๒.นางสาววิไลลักษณ ์ ชัยพรม    ครูโรงเรียนบ้านสุขฤทัย                                       กรรมการ 
                                                                                                    -/๓. นางรัชฎา.........   
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         ๓. นางรัชฎา  นามวงค์                ครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร                            กรรมการ  
         ๔. นายปัฐวิกรณ์  บุญต่าย            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๕. นายธีระยุทธ  บุญตัน        ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ                      
๑๓.กิจกรรมการแข่งขนั การค้นหาอัจฉรยิะไอทีคอมพวิเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอนวัทย์  วรรธนะภูติ บริษัทแอสไพเรอร์สกรุ๊ป                                       ประธาน  
         ๒. นางสาวจิราภา ลาดปาละ ครูโรงเรียนห้วยหล่อดุก                                       กรรมการ                      
         ๓. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์       ครูโรงเรียนบ้านป่าก๊อ                                         กรรมการ 
         ๔. นายธีรภาพ นามวงค์            ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน        กรรมการ   
         ๕. นายจรัญ  จันทรท์ิพย์            ครูโรงเรียนวัดย้ังเมิน                        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายปัฐวิกรณ์  บุญต่าย            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่     กรรมการ 
         ๒. นายธีระยุทธ  บุญตัน            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ                                         

สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗๐๐ ปี  อําเภอเมืองเชยีงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  (สพป.)  
ชุดที่ ๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานประดิษฐ์) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
             และเทคโนโลยี และรายงาน   ผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 

 ๓) พิจารณาขอ้ทักท้วง หรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู้ย่ืนขอ้ทักท้วง  
หรือข้อร้องเรียงต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสดุรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

            ประกอบด้วย 
         ๑. นายมงคล  พุทธัง  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒      
         ๒. นายสัมฤทธ์ิ  พวงยอด             ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
 
                                                                                                  -/๓.นายอรรณพ.........    



๙๔ 
 

 

         ๓. นายอรรณพ  ดวงเกตุ  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
         ๔. นายอนันท์ กันนาง                 ศึกษานิเทศก ์                                                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   
         ๕. นายวรากุล  ตุ่นเครือ               ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕    
         ๖. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษานิเทศก์                                                  กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๗. นายบุญเทียน  ศรีวิชัย  ข้าราชการบํานาญ        กรรมการ                      
         ๘. นางสมจินตนา  ทาอุบล            ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒              
         ๙. นางผ่องพรรณ  จนัทรมานนท ์ นักทรัพยากรบุคคล                                           กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒   
       ๑๐. นางนิธินันท์  จิรจนัทร์จรัส       นักวิชาการศึกษา                                               กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  
       ๑๑. นางสุมิตรา กันธิยะ                นักวิชาการศึกษา                             กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒      
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
    ประกอบด้วย 
         ๑. นายเจษฎา  จันต๊ะนาเขต ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท         ประธาน 
         ๒. นายสุเทพ ประพันธ์ศรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ                           รองประธาน       
         ๓. นายสนิท  ชมสวรรค์  ผู้อํานวยโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย      กรรมการ               
         ๔. นายมานิตย์  ขอดแก้ว             ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตัน                               กรรมการ  
         ๕. นายยุงยุทธ  วงค์ชัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันกลาง                            กรรมการ  
         ๖. นายบพิตร  ศิร ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร   กรรมการ   
         ๗. นายสังวาล บุญมาติ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า      กรรมการ       
         ๘. นายเอกสิทธ์ิ  สินลา  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรายมูล       กรรมการ       
         ๙. นายสุริสทธ์ิ  แสนสุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพพากุล)              กรรมการ 
                                                                                            -/ ๑๐. นายเจริญศักด์ิ…….. 



๙๕ 
 

 

       ๑๐. นายเจริญศักด์ิ แสงจันทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้                              กรรมการ 
       ๑๑. ส.ต.อธิโชค  ประสพโชควัฒนา   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย                           กรรมการ          
       ๑๒. นางสาวจรรยา  พวงเงินมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตาล       กรรมการ   
       ๑๓. นายวีระชัย จอมดวง  ผู้อํานวยโรงเรียนบ้านหนองโค้ง       กรรมการ 
       ๑๔. นายคุณทน  จันทรธีระโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง       กรรมการ 
       ๑๕. นายคณิต ไชยลังการ์  ผู้อํานวยการ                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                    โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)                                                     
๓.  คณะกรรมการรับรายงานตัว 
     มีหน้าที ่
        ๑)  จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ 

จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
๑) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 

ประกอบด้วย 
         ๑. นางบุษบา วิเชียรชม                ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                  ประธาน 

 ๒. นางเพ็ญศรี ธรรมไชย               ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                กรรมการ 
 ๓. นางวาทินี ม่วงชื่น                   ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                กรรมการ 
 ๔. นางสาวมัลลิกา กันชัย              ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                กรรมการ 
 ๕. นางสาวประภัสสร จันทร์ทิพย์     ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่       กรรมการ 
 ๖. นางประนอม ปรากฏวงศ์           ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่       กรรมการ 
 ๗. นางสมพิศ  คํามูล                    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่             กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการตัดสนิ และคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่

๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละ สนามการแข่งขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่

  ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
  กิจกรรมที่รับผิดชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
  กรรมการตัดสินในกรณทีี่กรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  และมีจํานวนไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขนั  

 
                                                                                               -/ประกอบด้วย......... 



๙๖ 
 

 

            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่นระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖,  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางศรีพรรณ บุญธรรม           ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย                                       ประธาน 
         ๒. นายอนันท์  กันทะวงค์            ครูโรงเรียนบ้านขุนยะ        กรรมการ 
         ๓. นางสาวอรอนงค์ คํามูล          ครูโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า        กรรมการ 
         ๔. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์       ครูโรงเรียนบ้านบ่อสลี        กรรมการ 
         ๕. นายพิพัฒร์  เรือนใจ              ครูโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางโนรี  ชัยชมพู                   ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                         ประธาน 
         ๒. นางปรานอม นันทะชัย           ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง                                             กรรมการ 
         ๓. นางกาญนาศรี  เหล่าชัย     ครูโรงเรียนบ้านร่มหลวง                    กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแขง่ขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางอรวรรณ  แพถนอม         ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                                          ประธาน 
         ๒. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม       ครูโรงเรียนบ้านท่าตอน                                       กรรมการ  
         ๓. ส.ต.ต.ชัชวาล  ปวนสุรินทร์       ครูโรงเรียนวัดหนองครอบ                                    กรรมการ 
         ๔. นายจํานง ย่ีนาง                    ครูโรงเรียนบ้านแปลง ๕                                      กรรมการ 
         ๕. นายกําเนิด  แสงปัน  ครูโรงเรียนบ้านโม่งหลวง        กรรมการ 
         ๖. นางลํายอง  จืมทราย  ครูโรงเรียนบ้านแม่ไคร ้        กรรมการ 
         ๗. นางทวีลักษณ์  ทองอินปัน      ครูโรงเรียนบ้านริมใต้        กรรมการ 
         ๘. นางบังอร  พวงมาลัย  ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ        กรรมการ 
         ๙. นายประสิทธ์ิ แก้วชมพู            ครูโรงเรียนบ้านอมเม็ง                      กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางมาลี  อินธิไชย                 ครูโรงเรียนพร้าวบูรพา                                         ประธาน          
         ๒. นายเลทู  น้อยท ู  ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า        กรรมการ 
         ๓. นายพิชาญ เคหัง                  ครูโรงเรียนวัดสันทรายมูล                  กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันประดษิฐ์ดอกไม้ใบตอง 
            ๓.๑ พานพุ่มสักการะ 
            ๓.๒ กระทงดอกไม้ธูปเทยีนแพ 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่๔-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
                                                                                                  -/คณะกรรมการ......... 



๙๗ 
 

 

คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาววรางคณา  คําดอนใจ   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน                               ประธาน  
         ๒. นางอุทิศพร  สามล้าน            ครูโรงเรียนบ้านเวียงหวาย                                   กรรมการ 
         ๓. นายวัลลภ  รัตนยวัุน              ครูโรงเรียนวัดจอมทอง                                       กรรมการ 
         ๔. นายโสภณ ยารังสี                 ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๔                              กรรมการ 
         ๕. นางนงคราญ  ไชโยกาศ         ครูโรงเรียนบ้านยางเปา                                       กรรมการ  
         ๖. นางสมเพชร  สุทธหลวง         ครูโรงเรียนบ้านน้ําตกแม่กลาง                               กรรมการ 
         ๗. นางชฎาพร  เตซะสา            ครูโรงเรียนบ้านเนินวิทยา                                    กรรมการ 
         ๘. นางสมณัชณี  ทาไว              ครูโรงเรียนภูดินวิทยา                                        กรรมการ 
         ๙. นางยุพิน  แสงปราช            ครูโรงเรียนบ้านหนองมะจับ                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางมาลีรัตน์  กําแพงแก้ว       ครูโรงเรียนบ้านน้ําริน                                          ประธาน 
         ๒. นางพิกุล  กาวิละพรรณ์           ครโูรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง                  กรรมการ 
         ๓. นางสถิตย์ภรณ์  กีฬาแปง         ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดง                    กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที๔่-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสุเมธ สนาทาน                ครูโรงเรียนวัดห้วยทราย                                       ประธาน 
         ๒. นายชาญชัย  ทิพย์ชู               ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง        กรรมการ 
         ๓. นางจินตนา นัดสาสาร           ครูโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง       กรรมการ 
         ๔. นางวีรญา ยศอาลยั               ครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร                                  กรรมการ 
         ๕. นางสุภานี  ณ ลําพูน            ครูโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางไลวัลย์  สิงห์แก้ว            ครูโรงเรียนบ้านพระนอน                                      ประธาน  
         ๒. นางอารีย์  ธรรมเสนา           ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะละ                                     กรรมการ 
         ๓. นางจตพุร  ผิวเหมาะ             ครูโรงเรียนบ้านปางกว้าง                   กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชืน้  ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่๔-๖, ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพัชนี  เสาวธีระ               ครูโรงเรียนบ้านแม่ปูคา                                        ประธาน  
         ๒. นางดาวเรือง กิณาวงค์            ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง        กรรมการ 
         ๓. นางวารุณี กาญจนประโชติ       ครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม        กรรมการ 
         ๔. นายถาวร  ตันปิน                 ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม                                กรรมการ 
         ๕. นายโสภณ  พรหมแก้ว           ครูโรงเรียนขุนแปะ                          กรรมการและเลขานุการ  
                                                                                                  -/คณะกรรมการ.........    



๙๘ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายจงจิตร  ป่ินแก้ว                ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                                        ประธาน  
         ๒. สิบเอกสุวิวัฒน์  ไชโย      ครูโรงเรียนบ้านแม่ขะป ู         กรรมการ 
         ๓. นายชุม  สักคํา                   ครูโรงเรียนบ้านขุนแจ๋                       กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันแปรรปูอาหาร  ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่๔-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวประภัสสร  รัตนคีรี    ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก                                ประธาน 
         ๒. นางกัลยาณี อักษรศรี            ครูโรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร ๘      กรรมการ 
         ๓. นางพวงทอง  ใสด้วง             ครูโรงเรียนบ้านเจริญสามัคค ี       กรรมการ 
         ๔. นางนิภา ทับทอง                ครูโรงเรียนบ้านวังลุง        กรรมการ 
         ๕. นางสาวกัลยา แสงสีโสด           ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙               กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางประคอง  เสรกุีล            ครูโรงเรียนบ้านบวกมื้อ                                        ประธาน  
         ๒. นางสุภา สิทธิราช                ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง        กรรมการ 
         ๓. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียร        ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                  กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันทําน้าํพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที๔่-๖,  
    ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางมยุรฉัตร ประทิศ             ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น                                       ประธาน 
         ๒. นางรุ่งระวี   ชัยวงค์               ครูโรงเรียนวัดช่างกระดาษ                                   กรรมการ 
         ๓. นางประนอม  สมคําแสง          ครูโรงเรียนบ้านปางกว้าง                                     กรรมการ  
         ๔. นางอุทุมพร  รบชนะ              ครูโรงเรียนบ้านอมเม็ง                                        กรรมการ  
         ๕. นางนุสรา ใจหาญ                  ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร                    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง  
         ๑. นางจินดา  ปัญญาศรี             ครูโรงเรยีนวัดปางเติม                                         ประธาน  
         ๒. นางเอื้อมพร  แย้มศรี              ครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน                                    กรรมการ       
         ๓. นางบุษบา ญาณเดชากุล          ครูโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
๘. กิจกรรมการแข่งขันทําอาหารคาว จานเดียว (ประเภทเสน้)อาหารหวานเพื่อสขุภาพ    
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นายสุทธิพงษ์  พัฒนพิบูลย์      ครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง                              ประธาน 
         ๒. นางณิศาชล  โสภา                ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง                                กรรมการ 
                                                                                                -/๓. นางพิมพรรณ........         



๙๙ 
 

 

         ๓. นางพิมพรรณ  เจรญิสุข      ครูโรงเรียนบ้านท่าขุนคง                                      กรรมการ 
         ๔. นางอารี   แก้วก๋องมา         ครูโรงเรียนบ้านท่าหลุก                                       กรรมการ 
         ๕. นางรัชนี  บัณฑิตสกุล  ครูโรงเรียนบ้านต้นรุง        กรรมการ 
         ๖. นางสาวศิริวรรณ  เวียงทอง ครูโรงเรียนบ้านปางไฮ        กรรมการ 
         ๗. นายวราวุธ  การะบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้านดอยคํา        กรรมการ 
         ๘.  นางชัญญาภัค  แซ่ต้ิง  ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา      กรรมการ 
         ๙. นางเครือวัลย์  อุ่นใจจีน         ครูโรงเรียนชุมชนข่วงเปาเหนือ            กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอัธยา  เป้าเจริญ          ครูโรงเรียนเมฆขจร                                             ประธาน 
         ๒. นางกษิรา  ทองเชื้อ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ย่อย        กรรมการ 
         ๓. นางเบญจมาศ  คําช่ัง     ครูโรงเรียนบ้านปางขุม                      กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้  ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่  ๔-๖, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นายบุญเกิด  กันทะอินทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น                                          ประธาน 
         ๒. นางวรสา  นวลวิไล           ครูโรงเรียนบ้านนาหวาย        กรรมการ 
         ๓. นางสาวอุไร  ศรีสวัสด์ิ         ครูโรงเรียนวัดทุ่งศาลา                                        กรรมการ 
         ๔. นางนุจรินทร์  เรือนแก้ว         ครูโรงเรียนบ้านกองลอย        กรรมการ  
         ๕. นางอมรรัตน์  กันธิยะ         ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง                    กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางศิริพรรณ  คําเป็ง           ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                     ประธาน  
         ๒. นางพิสันต์ จันต๊ะพิงค์          ครูโรงเรียนบ้านริมใต้        กรรมการ 
         ๓. นางกรนันท์  สิโรรส               ครูโรงเรียนวัดนาเม็ง                         กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนสนักําแพง   อําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 
ชุดที่ ๑๓  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
(คอมพิวเตอรแ์ละหุ่นยนต์)         
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที่  
        ๑)  อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
        ๒)  รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และ 
             เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
                                                                                                      -/๓)พิจารณา…….. 



๑๐๐ 
 

 

        ๓)  พิจารณาข้อทักทว้ง หรือข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง หรือข้อ 
             ร้องเรียน ต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลงัสิ้นสุดรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
             ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางสาวมณีวรรณ  สุทธิกาปลูก  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นายวรทัศน์  บุญโคตร             ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพง                          รองประธาน 
         ๓. นายวิษณุ ไชยแกว้เมร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   รองประธาน 
         ๔. นางสาวเกษแก้ว  ภักดี            รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพง                      รองประธาน    
         ๕. นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์        รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพง                      รองประธาน 

 ๖. นางสาววิภาพร  นิธิปรีชานันท์ นักวิชาการ                         รองประธาน 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๗. นางดวงรัก ภู่พัด  นักวิชาการการศึกษา        กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
 ๘. นายณรงค ์ ลมุมา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดง      กรรมการ 

         ๙. นางสายสวาท  รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก ์                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๐. นายวิเชยีร  มหาพรหม  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 

หัวหน้าศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดเชียงใหม่ 
       ๑๑. นายกัณฐพันธ์ เหล่าทอง          นักวิชาการศึกษาอิสระ                            กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา      ศึกษานิเทศก ์                                กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๓. นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา        ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่         
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายมนัส  ธํารงวจนะเมธาวี      รองผู้อํานวยโรงเรียนสันกําแพง                               ประธาน 
         ๒. นายจําเริญ  สุดาจันทร์            ครูโรงเรียนสนักําแพง                                         กรรมการ 
                                                                                                   -/๓. นายอาทิตย์........   



๑๐๑ 
 

 

         ๓. นายอาทิตย์  วงค์กิติ               ครูโรงเรียนสนักําแพง                                         กรรมการ          
         ๔. นางชฎา อินทรังษี  ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ         
         ๕. นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์ ครูโรงเรียนสันกําแพง                                         กรรมการ          
         ๖. นายสะอาด เงินถา  ครูโรงเรียนสันกําแพง                                         กรรมการ         
         ๗. นายเฉลิม อินทรังษี   ครูโรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ           
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ 
             จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว  
         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางสาวจุรีย์  กองอินทร์           รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพง                          ประธาน 
         ๒. นางบุษยาภรณ์  ฝนัพล            ครูโรงเรียนสนักําแพง                                         กรรมการ 
         ๓. นางสาวรัถยาภรณ์  กุลจันทร์     ครูโรงเรียนสันกําแพง                                         กรรมการ          
         ๔ นางชยานิศ  ไชยเดชะ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                                         กรรมการ          
         ๕. นางสาวนิดาวรรณ  ช้างทอง      ครูโรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ   
๔. คณะกรรมการตัดสนิ และคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วม 
             เป็นกรรมการตัดสินในกรณทีี่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 
             มีจาํนวนไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน  
            ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุน่ยนต์อัตโนมัติระดบัชั้นประถมศกึษา ขยายโอกาสทางการศกึษา    
มัธยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพร้อมพงศ์  แปงเครือ ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี         ประธาน 
                                                                                                  -/๒. นายจิตรกร.........   



๑๐๒ 
 

 

         ๒. นายจิตรกร  ปันทะราช            ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                               รองประธาน 
         ๓. นายมานะ  ประจงจิตร  ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล        กรรมการ 
         ๔. นางวิมล  ประจงจติร  ครูโรงเรียนเมืองพญาแล        กรรมการ 
         ๕. นางเฉลิมศร ีเกิ้งบุรี         ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม       กรรมการ  
         ๖. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บุญเลิศ       ครูโรงเรียนวัฒโนพายัพ        กรรมการ  
         ๗. นายณัฐพงษ์  หอมอ่อน       ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย       กรรมการ  
         ๘. นายสงกรานต์  ธนันชัย       ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม        กรรมการ 
         ๙. นายธนญชัย  มุกพลอย  ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น                               กรรมการ 
       ๑๐. นายธีระยุทธ  รัตนมณี            นักวิชาการคอมพิวเตอร์        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๑. นายดํารง  ดีแก้ว                   ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย                      กรรมการ  
       ๑๒. นายวรณัฐ  หมีทอง     ครูโรงเรียนหนองบัว                                    กรรมการ 
       ๑๓. นายพนธ์วิศิษฎ์  กลางนภา       ครูโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม                            กรรมการ 
       ๑๔. นายชวกร  ศรีเงินยวง             นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการ  
       ๑๕. นายนรรัตน์  สังขศ์รี               นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการ  
       ๑๖. นายปวัน  รักการศิลป์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  กรรมการ  
       ๑๗. นายอิธิวัสส์  จิรทปีต์กุลเมธ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   กรรมการ  
       ๑๘. นายประธาน  ลิปตะสิริ  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ     
       ๑๙. นางสาวสุนิพร  ลาบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านสันติสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายอังคาร  วงค์มะโน             ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว                                  กรรมการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุน่ยนต์บังคับมือ ระดับชั้นประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพีระชัย  อากาศวิภาต ครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก                           ประธาน 
         ๒. นายไพฑูลย์  แสนเสนา  ครูโรงเรียนสองพิทยาคม                        รองประธาน 
         ๓. นายคมกริช  ศรีชัย  ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา        กรรมการ 
         ๔. นายทรงกรด   มากมี  ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์        กรรมการ 
         ๕. นายพิเชษฐ์  ฟองมณ ี  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                          กรรมการ 
         ๖. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                           กรรมการ 
         ๗. นายสมมาตร อนสุกุล  ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม      กรรมการ  
         ๘. นายณัฐวุฒิ สริิกุลสัมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง        กรรมการ 
                                                                                              -/ ๙. นายพิทักษ์ชล......... 



๑๐๓ 
 

 

         ๙. นายพิทักษ์ชล คําอ้าย  ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์                        กรรมการ  
       ๑๐. นายวรพจน์  อุ่นบ้าน  ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงราย                 กรรมการ 
       ๑๑. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม            กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวเนตรประดับ  สายสุวรรณ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์       กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
       ๑๓. นางสาวณัฐณิชา  วรรณโชติผาเวช นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์       กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
       ๑๔. นางสาวนารีรัตน์  รัตนวิมล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์       กรรมการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
       ๑๔. นายวรพจน์  อุ่นบ้าน  ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงราย                 กรรมการ  
       ๑๕. นายวิทยา  ยาสาร  ครูโรงเรียนจอมทอง                   กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๖. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ          ครูโรงเรียนบา้นยางครก                                      กรรมการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุน่ยนต์ผสม ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกสงักัด 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายจิตรกร  ปันทราช    ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                                   ประธาน   
         ๒. นายวรณัฐ  หมีทอง     ครูโรงเรียนหนองบัว                                 รองประธาน   
         ๓. นายนิรุช  เปรมรอด     ครูโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์                                  กรรมการ  
         ๔. นางสาวณัฎฐิกา หลอดแก้ว   ครูโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์                    กรรมการ  
         ๕. นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นคํา   ครูโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์                    กรรมการ  
         ๖. นายธิติ  ศรัทธานนท์     ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม       กรรมการ  
         ๗. นายอัครพล  จันทะมา     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ  
         ๘. ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์  จันทรส์ุภาเสน ครูโรงเรียนพิชัย                           กรรมการ  
         ๙. นายเกียรติศักด์ิ  แก้วหล้า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์                           กรรมการ  
       ๑๐. นายวิราช  น้อยศิริ  ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา                          กรรมการ  
       ๑๑. นายวีระพงษ์  กลา้แข็ง  ครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๒. นายวุฒิชัย  นามวงษ์     ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายบัณฑิต  กันธิวัง        ครูโรงเรยีนบ้านมูเซอ        กรรมการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานหุน่ยนต์ ระดับชัน้ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
                                                                                              -/คณะกรรมการ........ 



๑๐๔ 
 

 

คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ผศ.ดร.เริงวุฒิ  ชูเมือง    มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                           ประธาน  
         ๒. นางอรอุมา  พงศ์ธัญญะดิรก โรงเรียนจักรคําคณาทร                                    รองประธาน  
         ๓. นายองอาจ  พรมประไพ           ครูโรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี                                    กรรมการ 
         ๔. นางกมลทิน  พรมประไพ          ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                    กรรมการ 
         ๕. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา         ครูโรงเรียนสองพิทยาคม        กรรมการ 
         ๖. นางสาวศันสนีย์  แสงเรือน        ครูโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด       กรรมการ 
         ๗. นายอนุสิทธ์ิ  ปิตุรัตน์        ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๘. นายสุรศักด์ิ  เกิดพันธ์        ครูโรงเรียนตากพิทยาคม        กรรมการ 
         ๙. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ         ครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง                                   กรรมการ 
       ๑๐. นายเจษฎา ก้องสาคร  ครูโรงเรียนบ้านแม่แว                             กรรมการ 
       ๑๑. นางนัทริน  ไชยพนู         ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ   
       ๑๒. นางพรสุดา  หอมอ่อน         ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายธนพล  กมลหัตถ์         ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ                                    กรรมการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สนามแข่งขัน  ณ โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 
ชุดที่  ๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้ ( กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
มีหน้าที่  
         ๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแขง่ขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการแข่งขนั 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร 
             และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 

๓) พิจารณาขอ้ทักท้วง หรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมการ ทั้งนี้  ผู้ย่ืนขอ้ทักท้วง  
หรือข้อร้องเรียนต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลังสิ้นสุดรายการแขง่ขันนั้น ๆและ 

             ถือการพิจารณาถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
ประกอบด้วย 

         ๑. นายวิชัย มั่นชา      รองผู้อํานวยการ           ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นางสิรินันท์  ศรีวีระสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รองประธาน 
                                                                                                     -/๓. นายอุทัย........ 



๑๐๕ 
 

 

         ๓. นายอุทัย ขัติวงษ์       ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย     รองประธาน 
         ๔. นายยุทธชัย  ดํารงมณี  รองผู้อํานวยการโรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย     กรรมการ 
         ๕. นางรัชนีย์ นิรุตติพงศ์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย         กรรมการ 
         ๖. นายพิเชษฐ์  รัตนวรากุล   รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย          กรรมการ 
         ๗. นางวิไลลักษณ์  เยาวพานนท์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย            กรรมการ 
         ๘. นางสาวนุจรี ผิวนวล   รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย            กรรมการ 
         ๙. นางสุภาพร  วิสารทวงศ์           รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการ 
       ๑๐. ว่าที่พันตรีกรณัฐ  รัตนยรรยง     ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๑. นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ์  ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๒. นายวิวัฒน์  แก้วเสมอตา          ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๓. นางกนกอร  พินิจราชกิจ      ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๔. นางอัมพร ศักด์ิเพ็ญศรี           ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา      กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๕. นายวัฒนา  สุเทนะ  ครูโรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
       ๑๖. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ       ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
       ๑๗. พันตํารวจโทอํานวย   ศิรสิวัสด์ิ นายกสมาคมลกูเลือเวียงพิงค์       กรรมการ 
       ๑๘. นายวีระ  อุตสาหะ  ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๙. นางจีรนันท์  ยาวิสทิธ์ิ        ศึกษานิเทศก ์          กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๒๐. นายอภินันท์  กลัน่เกษตรวิทย์   เจ้าหน้าที่ลูกเสอืเขตพื้นที่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
๒.คณะกรรมการฝา่ยสถานที ่
            มีหนา้ที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที  ทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
                                                                                                    -/๑.นายโอภาส........ 



๑๐๖ 
 

 

         ๑. นายโอภาส อินต๊ะเสน        ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว                       ประธาน                      
         ๒. นางสาวนุจรี   ผิวนวล            รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                  กรรมการ 
         ๓. นายสิทธิชัย  ไชยนันท์            ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 

  ๔. นางจิราพรรณ  ช่างสม  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
  ๕. นางอุษาลกัษณ์  ปัญจวรณ์ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 

         ๖. นางหทัยภรณ์  หงส์วิไล  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๗. นายประสาท  บุ้นเชียง           ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
๓.คณะกรรมการรับรายงานตัว 
         มีหน้าที่ 
         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ จัดเก็บเอกสารรับ 
             รายงานตัว  

 ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขัน 
         ประกอบด้วย 
สนามแข่งขันโรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
         ๑. นางวิไลลักษณ์  เยาวพานนท์     รองผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                   ประธาน 
         ๒. นางฉัตราพร ภัทโรวาสน์          ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๓. นางปราณี  วงศ์ชัย  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๔. นางอรพินธ์  โพธ์ิแก้ว  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๕. นางพิมลพรรณ บุญเคลือบ        ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         ๖. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธ์ิ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ        
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
         ๑. นางสายฝน ลีร้ัตนาวลี    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นายณัฐพงษ์ รัตนา        ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุพรรณี เปรมบุญวัฒนา  ครูโรงเรยีนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๔. นางสาวนันทภัค หน่อท้าว     ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นางสาวพัทธ์ธีรา  เชื้อถา  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๖. นางสาวสุภาวดี    สมโพธ์ิ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๗. นางสาวโสรยา บุญหล่อ  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๘. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทรายคํา      ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๙. นางสาวธิดารัตน์  ทะหาร  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการตัดสนิ  
 มีหน้าที ่
                                                                                                         -/๑)ตัดสิน......... 



๑๐๗ 
 

 

         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละ สนามการแข่งขัน 
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล  
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายนิเวศน์  สมฤทธ์ิ      ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดงดํา                               ประธาน                      
         ๒. นายเอกราช  ฉัตรใจคํา     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง               รองประธาน 
         ๓. นางอุษณีย์  จินตนาประวาสี   ครูโรงเรียนบ้านหนองโค้ง         กรรมการ 
         ๔. นายทรงศักด์ิ ขันตี              ครูโรงเรียนจิตราวิทยา          กรรมการ 
         ๕. นายพงษ์สุวรรณ  โพธาสินธ์ุ     ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)       กรรมการ 
         ๖. นายธีรธัช  กษมาโชคนภาพร   รองผู้ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ        กรรมการ 
         ๗. นายวิเชียร  ปาปวน          ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย               กรรมการ 
         ๘. นางพิมพา อ่อนอภัย            ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ     กรรมการ 
         ๙. นางดวงพร  ป่ินทอง      นักจัดการทั่วไป                              กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๐. นายเฉลิม พยาราษฎร์        ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว                    กรรมการ 
       ๑๑. นายพจนเวทย์  ศนูย์จันทร์    ครูโรงเรียนบ้านป่าต้ิว                        กรรมการ 
       ๑๒. นายชูโชค  แนบสนิทธรรม    ผู้อํานวยการโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์         กรรมการ 
       ๑๓. นางอําไพ  โนชัย       ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก               กรรมการ 
       ๑๔. ว่าที่พันตรีนพปฏล หาญจกัราพิทักษ์ ครูโรงเรยีนบ้านดอยคํา                          กรรมการ 
       ๑๕. นางกรรณิการ์  กลัน่เกษตรวิทย์ ครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน                         กรรมการ 
       ๑๖. นายมนตรี  ตุ้มทรัพย์  รองผู้ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ     กรรมการ 
       ๑๗. นายสง่า  นางแล        ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ     กรรมการ
                  และเลขานุการ 
๒.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด การใช้เข็มทิศและการคาดคะแนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายบรรจบ  โพธ์ิศรี        ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสนักําแพง          ประธาน 
         ๒. นายถนอมศักด์ิ ปัญญาแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แมม    รองประธาน 
         ๓. นายอุทัย  พูลสมบัติ          ครูวิทยาลัยเทคนิคสารภี        กรรมการ 
                                                                                                 -/๔. จ่าสิบตรีสุรัก........   



๑๐๘ 
 

 

         ๔. จ่าสบิตรีสุรัก  เชื้อหลุบโพธ์ิ    ครูโรงเรียนบ้านหนองยางไคล       กรรมการ 
         ๕. นายพีรศักด์ิ พรมมิล  ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม          กรรมการ 
         ๖. นางสาวกัลยา  มินทราเวช    ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ        กรรมการ                      
         ๗. นายชาญ  ขุนแกว้     รองผู้ตรวจการลูกเสือ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ          กรรมการ 
         ๘. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ ์  ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์           กรรมการ 
         ๙. นายถนอม จินาเป็งกาศ     ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก         กรรมการ 
       ๑๐. นายวีรยุทธ์  นันทกว้าง    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                  กรรมการ 
       ๑๑. นางพัชนี  ฉัตรใจคาํ       ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ          กรรมการ 
       ๑๒. นายจักร  พิชัย             ครูโรงเรียนสันติสุข           กรรมการ 
       ๑๓. นายสุเทพ อินทร          ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร          กรรมการ 
       ๑๔. นายสิทธิชัย ไชยวงค์      ครูวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง                                กรรมการ 
       ๑๕. นางดํารงเกียรติ  คําเกิด   ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ        กรรมการ 
       ๑๖. นายชัชวาล   วังสุนทร  ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ      กรรมการ 
       ๑๗. นายนิวัตร  เสริมศิริ       ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ   กรรมการและ 
              เลขานุการ 
๓.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด การจัดค่ายพักแรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสุรชัย อารีศิร ิ        ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ์        ประธาน 
         ๒. นายทรงยศ  หล้าสุข      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรายมูล      รองประธาน      
         ๓. นายสําราญ  เตจะ๊สา       รองผู้อํานวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม             รองประธาน 
         ๔. นายสวัสด์ิ สุขแกว้            ครูโรงเรียนวัดบ่อหลวง             กรรมการ 
         ๕. นายประชัน  เอี่ยมวัน     ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา                  กรรมการ 
         ๖. นายวันระวี  สื่อกระแสร์    รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่     กรรมการ 
         ๗. นายมีสุข  วงศ์ช่ืน      ครูโรงเรียนบ้านขุนแตะ                      กรรมการ 
         ๘. นางวรรณเพ็ญ  หม่อนมา          ครูโรงเรียนบ้านป่าปง                          กรรมการ 
         ๙. นายศราวุธ  เขื่อนคํา  ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา                  กรรมการ 
       ๑๐. นายมนตรี ชาติโยธิน           ครูโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง            กรรมการ 
       ๑๑. นายสนิท  นวลศริิ          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ                      กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ   กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
 
                                                                                                       -/๔.กิจกรรม........ 



๑๐๙ 
 

 

๔.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด การจัดค่ายพักแรม ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายสุรพงษ์  ศิริเขตต์      ครูโรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)                       ประธาน 
         ๒. นางพนมพร พรหมมินทร ์   ครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคํา                                    กรรมการ 
         ๓. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจ     ครูโรงเรียนบ้านยางเปียง                                     กรรมการ 
         ๔. นางพิมพ์วรา สดับ           ครูโรงเรียนบ้านแม่ปาคี                                       กรรมการ 
         ๕. นายปรีดา ตาคํา             ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สํานกังานลูกเสือแห่งชาติ        กรรมการ 
         ๖. นายสมชาย ธิวันนา         ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม                                      กรรมการ 
         ๗. นางสาวผกาพันธ์  ใจมา     ครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว                                   กรรมการ 
         ๘. นางสาวผ่องพรรณ ลามู    ครูโรงเรียนบ้านปางขุม                                       กรรมการ 
         ๙. นายจงกล  จําเรญิ          ครูโรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร                         กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวกาญจนา  ชอบดี ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร              กรรมการและเลขานุการ 
๕.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๖ ,ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลยั  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการกลาง 

   ๑. นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์  ศึกษานิเทศก์          ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

   ๒. นายจิรเมธ  จันทบูรณ ์       ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา              รองประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕     
         ๓. นางกาญจนา  มงคลสิงห์     ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                                    กรรมการ 
         ๔. นางรัชฎาพร ศักด์ิเศรณี      ครูโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ 
         ๕. นายสุดสาคร  จันทะล่าม   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมูเซอ                              กรรมการ 
         ๖. นางสาวพิมพร  ชาวน่าน     ครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                             กรรมการ 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๗. นายปริญญา  ศุภกาญจนพันธ์ุ  เจ้าหน้าที่ลูกเสอื                                      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต๔  
         ๘. นางสิริลักษณ ์ธรรมบุตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก      กรรมการ 
         ๙. นางสุรภี  สมวิจิตร           ครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย                   กรรมการและเลขานุการ 
๖.กิจกรรมสภานักเรยีนระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๑-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
                                                                                                  -/๑. นายสมชาย........   



๑๑๐ 
 

 

         ๑. นายสมชาย  สันกลกิจ       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาฟ่อน                            ประธาน 
         ๒. นายศรศักด์ิ  มโนชมภู  รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                     กรรมการ 
         ๓. นางอรพินท์  กันทะใจ       ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ้านหนองอาบช้าง          กรรมการ                      
                                                                                                                และเลขานุการ 
๗. กิจกรรมสภานักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสมัย  ใจภูม ิ        ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง                   ประธาน 
         ๒. นางสุพิมพ์  ค้าขาย          ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                        กรรมการ 
         ๓. นางจิรารัตน์  กันธวัง         นักวิชาการการศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
๘.การแข่งขันกิจกรรมนักเรยีนเพื่อนทีป่รกึษา YC 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจันทรา ยศสมแสน       ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                          ประธาน 
         ๒. นางอารี   กรรณกิาร  ครูโรงเรียนบ้านกองแขก        กรรมการ 
         ๓. นายสุวิทย์  พรมทา           ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋                                         กรรมการ 
         ๔. นางสุพรรณี  อารีพันธุ       ครูโรงเรียนบ้านปงตํา        กรรมการ 
         ๕. นางทรรศพร  เขตคาม        ครูโรงเรียนบ้านหลังท่อ                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอัมพร  ศักด์ิเพญ็ศร ี ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา                  ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๒. นางกรรณิการ์  โพธา         นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๒ 
         ๓. นางสาวรณิดา  ชุมภูศรี  เจ้าหน้าที่                                                       กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๔. นายนิติพงษ์  ปิยาโน          ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                      กรรมการและเลขานุการ
๙. การแข่งขนักิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวิวัฒน์  แก้วเสมอตา     ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๒. นางสาวอรพิน  ทพิยจักร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้        กรรมการ 
                                                                                                             -/สนาม........ 



๑๑๑ 
 

 

สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการประกอบด้วย 
การแข่งขนักิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
๑๐.การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖  
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 

    ๑. นางจันทร์ฉาย ปาระก้อน    ครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒                                 ประธาน                     
         ๒. นางพิมลรัตน์  ขันธสะอาด   ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้          กรรมการ 
         ๓. นางธันยพร  เมืองนาง        ครูโรงเรียนบ้านขุนกลาง            กรรมการ 
         ๔. นางมัลลิกา โทนแก้ว         ครูโรงเรียนบ้านยางครก                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์   ครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.การประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
สนามแข่งขัน โรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสุรศักด์ิ  เลพล            ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว        ประธาน 
         ๒. นางสาวสมเพชร  ปาลี        ครูโรงเรียนบ้านสันป่าค่า        กรรมการ 
          ๓.นางพิมลพรรณ  คาํติ        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม       กรรมการ 
         ๔. นางโสภา  คําวิชัย             ครูโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา       กรรมการ 
         ๕. นางอรุณวดี หล้าอูป          ครูโรงเรียนบ้านแม่คือ         กรรมการและเลขานุการ          
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางกนกอร  พินิจราชกิจ     ศึกษานิเทศก์             ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๒. นายบรรจง  จันทระ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์                            กรรมการ 
         ๓. นางประนอม ฉัตรทอง       ครูโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗        กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. การแข่งขันกิจกรรมเพือ่การเรียนรู้  Cross Word  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖  
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน          
         ๑. นายเสน่ห์  พัฒนากล้า           ครูโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ         ประธาน 
         ๒. นางพัฒนมาศ อินยา            ครูโรงเรียนบ้านศาลา        กรรมการ 
         ๓. นางสกุณา บาลยอ              ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน        กรรมการ 
         ๔. นายอาหลู่  จะหา                ครูโรงเรียนบ้านวังจ๊อม         กรรมการ 
         ๕. นางสาวพิชญา คําหอม          ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง         กรรมการ 
                                                                                                 -/๖. นางสาววีณา........ 



๑๑๒ 
 

 

         ๖. นางสาววีณา กันทา              ครูโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว         กรรมการ 
         ๗. นางประภาพร อินทรัตน์        ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ       กรรมการ 
         ๘. นางสรัลชนา  เฟื่องฟู           ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก         กรรมการ 
         ๙. นายอุทก  จิระพงษ์             ครูโรงเรียนบ้านวังลุง        กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวพิชญา วงค์แคะหล้า   ครูโรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม        กรรมการ 
       ๑๑. นางเพ็ญพันธ์  จตัรภัทร์       ครูโรงเรียนบ้านกองแขก        กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวจรูญรัตน์  แสงบุญเรือง  ครูโรงเรียนออป.๑๓                   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.กิจกรรมเพื่อการเรียนรูC้ross Word  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสุวรรณา  มหาพรหม         ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง              ประธาน 
         ๒. นางวัชราพร  สุภาศร ี            ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง        กรรมการ 
         ๓. นางชลาลัย   แก้วกิริยา  ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวปพิลญา แอ่นดอน      ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ้านหนองอาบช้าง       กรรมการ 
         ๕. นางสาววรารัตน์ แพงเพ็ง        ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙                                    กรรมการ 
         ๖. นางสาวพิณณภัทร ตันนิล       ครูโรงเรียนบ้านปียงหลวง                                    กรรมการ 
         ๗. นางจิรภา  เลรามญั              ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง             กรรมการ 
         ๘. นางสาวมยุรา กันทะหลั่น       ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                                       กรรมการ 
         ๙. นางสุจินต์  สรณะรังสรรค์    ครูโรงเรียนบ้านผาปูน                                         กรรมการ       
       ๑๐. นายสันติ  สขุจิต                ครูโรงเรียนบ้านผาละปิ                                       กรรมการ 
       ๑๑. ว่าที่ร้อยตรีศิรินภา จอมปุก     ครูโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง                                        กรรมการ 
       ๑๒. นายทัทธชา ปัญญารัตน์         ครูโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา             กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัA Math  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางลําดวน  คําปิ              ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                                      ประธาน 
         ๒. นายฉัตรชัย คมขาํ             ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว                       กรรมการ 
         ๓. นายธยศ  ระวงังาน            ครูโรงเรียนบ้านบวกครกน้อย                                กรรมการ 
         ๔. นางสาวจันทร์สว่าง สมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้านข่วงสิงห์                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวชมพูนุช  จุ่มผัด        ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                                    กรรมการ 
         ๖. นางสาวมัลลิกา ยะยอง         ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๗. นายเทวิน  ธรรมลังกา         ครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย                           กรรมการ 
                                                                                                   -/๘. นายพิทักษ์........   



๑๑๓ 
 

 

         ๘. นายพิทักษ์  กลิ่นบํารุง        ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น                                         กรรมการ 
         ๙. นายธีรนันท์  ชุ่มใจ          ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                         กรรมการ 
       ๑๐. นางสมจิตร์ คําหมืน่            ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว                                กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวสวรรค์อําไพ  มณสี้าว  ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง                                        กรรมการ 
       ๑๒. นางประภาศรี สุทาปา          ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
       ๑๓. นายอินแสง  เขียวพันธ์ุ      ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                     กรรมการ 
       ๑๔. นางสร้อยเพ็ญ  วารี           ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ                                    กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก                                    กรรมการ 
       ๑๖. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรือง  ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                                       กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวภาวิณีปัญญาจักร ์ ครูโรงเรียนแมแ่ฮเหนือ                                        กรรมการ 
       ๑๘. นายเกษม  บุตรดาจันทร์       ครูโรงเรียนบ้านขุนแปะ                                       กรรมการ 
       ๑๙. นางลีลาวดี  ปาละอุด            ครูโรงรียนบ้านปางอุ๋ง                                         กรรมการ 
       ๒๐. นายภัคคุณ  นามวงศ์           ครูโรงเรียนบ้านสันปง              กรรมการ 
       ๒๑. นางสาวศิวพร  ทิพย์พละ     ครูโรงเรียนบ้านร่มหลวง                    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัA Math  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางลําดวน คําปิ                 ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                                      ประธาน 
         ๒. นางลีลาวดี  ปาละอุด          ครูโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง            กรรมการ 
         ๓. นายฉัตรชัย คมขาํ          ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว                       กรรมการ 
         ๔. นายพิทักษ์  กลิ่นบํารุง           ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น                                         กรรมการ 
         ๕. นายธยศ ระวังงาน               ครูโรงเรียนบ้านบวกครกน้อย                                กรรมการ 
         ๖. นางจิตรานุช วันทมาตย์           ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๗. นางสาวยุวรรณดี  มหามิตร       ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง        กรรมการ 
         ๘. นางปุณณดา  บวรวุฒิภัทร์      ครูโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   กรรมการ 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นายภัคคุณ  นามวงค์            ครูโรงเรียนบ้านสันปง                                         กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวศิวพร ทิพย์พละ        ครูโรงเรียนบ้านร่มหลวง                                      กรรมการ 
       ๑๑. นายยุทธนา วงค์ใหญ่           ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ                                   กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวกรรณิการ์ สํานักเนตร  ครูโรงเรียนบ้านดอนชัย                                       กรรมการ 
       ๑๓. นางจําเนียร วงค์คํา            ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม                                กรรมการ 
       ๑๔. นางประภาศรี สุทาปา           ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                                     กรรมการ 
                                                                                             -/๑๕. นางสรอ้ยเพ็ญ........   



๑๑๔ 
 

 

       ๑๕. นางสร้อยเพ็ญ  วารี              ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
       ๑๖. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ    ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก                                    กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาย                                       กรรมการ 
       ๑๘. นางสาวภาวินี ปัญญจักร์         ครูโรงเรียนแมแ่ฮเหนือ                                        กรรมการ 
       ๑๙. นายธรภัทร  ภูดอนตอง         ครูโรงเรียนบ้านขุนแปะ          กรรมการ                      
       ๒๐. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ ์    ครูโรงเรียนบ้านข่วงสิงห์                    กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.กิจกรรมการแข่งขนัคาํคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๖,ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเหรียญทอง คาํยอง         ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                                      ประธาน 
         ๒. นายอมร สวัสดิรกัษ์               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังจ๊อม                            กรรมการ 
         ๓. นางโรจน์รัศมี  ทับทิมทอง        ครูโรงเรียนบ้านบวกเปา                                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา       ครูโรงเรียนบ้านกองลม                                       กรรมการ 
         ๕. นางสาวรัชดา ไชยมี                ครูโรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง        กรรมการ 
         ๖. นางผ่องพรรณ  สวัสดิรักษ์      ครูโรงเรียนบ้านทุ่งละคร                                      กรรมการ 
         ๗. นายโอฬาร ชมดี           ครูโรงเรียนบ้านกองลอย          กรรมการ 
         ๘. นางสาวณัฐติยา นันตะละ         ครูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือสาขาแม่แจ๊ะ        กรรมการ 
         ๙. นางเกษริน ภิระตา                ครูโรงเรียนแมแ่ดดน้อย                                       กรรมการ 
       ๑๐. นายดนุพล  ใจอ้าย                ครูโรงเรียนแจม่หลวง                                         กรรมการ 
       ๑๑. นางสุพิศ  ผัดแสน                  ครูโรงเรียนบ้านร่มหลวง                                      กรรมการ 
       ๑๒. นางสุนทรา สมนิล                ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา                                       กรรมการ 
       ๑๓. นางนรินทร์พร  วัชรธนาพัฒน์   ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว                                     กรรมการ 
       ๑๔. นางพรรณี  ขัติวงศ์               ครูโรงเรียนศรีจอมทอง                กรรมการ 
       ๑๕. นายทนงศักด์ิ ขันธ์สุภา  ครูโรงเรียนบ้านวังลุง                                          กรรมการ 
       ๑๖. นางอัจฉรา วิรัศม ี  ครูโรงเรียนบ้านแม่งูด                                         กรรมการ 
       ๑๗. นางเพ็ญจันทร์ มีมา  ครูโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา                                     กรรมการ 
       ๑๘. นางสาวสุดาวรรณ  วุฒิเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านกองแขก                                      กรรมการ 
       ๑๙. นายณัฐพงษ์ กาญจนา            ครูโรงเรียนแมโ่ถวิทยา                      กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.กิจกรรมการแข่งขนักิจกรรมชูโดกุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางณาณิศา  เมน่แต้ม            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                 ประธาน 
                                                                                             -/๒. นางสาวรุ่งอรุณ ........  



๑๑๕ 
 

 

         ๒. นางสาวรุ่งอรุณ  กวีรักภูผา        ครูโรงเรียนแมเ่อาะ                                            กรรมการ 
         ๓. นางรุจิรัต  แก้วกลางเมือง      ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก         กรรมการ 
         ๔. นางสาวศลิษา ผัดตุ่น  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๕. นางกมลพรรณ  ปาวิลา            ครูโรงเรียนบ้านนาจร              กรรมการ 
         ๖. นางสาวบุณฑริก สรุินทร์          ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคาย                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.กิจกรรมการแข่งขนัโชโดกุ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สนามแข่งขัน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางฟองจันทร์  ใจแก้ว             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                 ประธาน 
         ๒. นางสาวสุวิมล  โสภาแดง          ครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง                                      กรรมการ 
         ๓. นายภาคภูมิ วงค์วรรณา  ครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ                                   กรรมการ 
         ๔. นางสิริลักษณ ์วันเอก               ครูโรงเรียนบ้านหัวริน                                         กรรมการ 
         ๕. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย                                กรรมการ 
         ๖. นางสาวรักชนก  ใจเย็น            ครูโรงเรียนบ้านแม่ซา                       กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกลางกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้
         ๑. ว่าที่พันตรีกรณัฐรัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน                      
         ๒. นายโกวิท  หมื่นทา             ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่สา                             กรรมการ 
         ๓. นายชัชวาลย์   มนัเทศสวรรค์   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย            กรรมการ             
         ๔. นางจีรนันท์  ยาวิสทิธ์ิ            ศึกษานิเทศก์                    กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนสนัทรายวทิยาคม    อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา(สพป.) 
ชุดที่ ๑๕ คณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ  ( โรงเรียนเรียนร่วม ) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            มีหน้าที่  

๑) อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน 
         ๒) รับรายงาน  ตรวจสอบ  และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการให้คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร  
             และ  เทคโนโลยแีละรายงานผลการแข่งขัน ประจําสนามแข่งขัน 
        ๓)  พิจารณาข้อทักทว้ง หรอืข้อร้องเรียนผลการตดัสินของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ ผู้ย่ืนข้อทักทว้ง  

     หรือข้อร้องเรียนต้องดําเนินการภายใน ๓๐  นาที หลงัสิ้นสุดรายการแข่งขันนั้น ๆ และ 
     ถือการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
                                                                                            -/ประกอบด้วย........ 



๑๑๖ 
 

 

            ประกอบด้วย 
         ๑. นายชลอ   คธาประดิษฐ์ รองผู้อํานวยการ                               ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นายมนสมุทร ปานพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                 รองประธาน 
         ๓. นางพวงทอง    ศรวิีลัย  ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์                          รองประธาน 
         ๔. นายดํารงค์  มหาทุมะรัตน์        รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๕. นายสุรชัย  คูณแก้ว                รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๖. นายเขตชัย  เกตุทัพ                รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                กรรมการ 
         ๗. นางมณฑาทิพย ์  คําฟู  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 ๘. นางสาววาสนา  สายพิณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม                กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๙. นางสาวอุไร    เรือนโขง  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๐. นางสาวศิพาณัฎฐ์    ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๑. นายอุทัย ปัญญาโกญ  ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๒. นางนารี  หมื่นแจม่  รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน      กรรมการ 
       ๑๓. นางปทิดา   อุปคําแดง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดห้วยทราย                     กรรมการ 
       ๑๔. นางสาวพิสมัย  อูปเงิน  ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน       กรรมการ 
       ๑๕. นางณิชนันทน์   แดงมูล     ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋        กรรมการ 
       ๑๖. นางภัทราลักษณ ์  ดู่มณ ี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง        กรรมการ  
       ๑๗. นางสาวศิวาณา อภิศิวะรักษ์วงศ์ ครูศูนย์การศกึษาพิเศษ เขต  ๘                     กรรมการ 
       ๑๘. นางกฤษณี เหลี่ยวรุ่งเรือง         ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ 
       ๑๙. นางสุดสายใจ  เจรญิทรัพย์       ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        กรรมการ 
       ๒๐. นางสาวจันทนา อินทจักร์        ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ 
       ๒๑. นางสาวไพรินทร์  จันทร์สุก      ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ 
       ๒๒. นางทัศนีย์ จิตไพโรจน์            ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        กรรมการ 
       ๒๓. นางกรรณิการ์ ปัญญา            ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ 
       ๒๔. นายนพดล  ศรีทองคํา            ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม         กรรมการ 
       ๒๕. นายนพรัตน์  ชูศรี                 ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม        กรรมการ 
         -/๒๖. นางพิสมัย.........   



๑๑๗ 
 

 

       ๒๖. นางพิศมัย  แสงคํา                 ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ 
       ๒๗. นางพูนมิตร บุญสูง                 ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  กรรมการ 
       ๒๘. นางปัญญดา    ภูรโิรจน์  รองผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๘    กรรมการและ
              เลขานุการ 
       ๒๙. นางไพริน   วงศ์ษายะ  ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๓๐. นางอรวรรณ   ขาวลออ      นักวิชาการศึกษา                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๓๑. นางอัจฉรา   วรหาญ  ครูโรงเรียนวัดปางเติม                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๓๒. นางธัญสุตา    อุดมศิลปะทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    มัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  เครือ่งมือ  เครื่องแสง ส ีเสียง  สถานที่  และเวที   ที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ๒) จัดทําแผนผังแสดงสถานที่แข่งขนั และป้ายช้ีบอกสถานที่ในการแข่งขัน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ  
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายนพดล  ศรีทองคํา      ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                 ประธาน 
         ๒. นายนพรัตน์  ชูศรี         ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๓. นายสุรเชษฐ์  อุปกุล      ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๔. นางสุภาพ  ญาติสมบูรณ์          ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๕. นายบุญส่ง กันธิยะ                 ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๖. นายชลิช  ไทยตรง                 ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๗. นายไกรศร จองมลูสุข  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๘. นายปรัชญา ชมพล  ลูกจ้างโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                            กรรมการ 
         ๙. นายประสิทธ์ิ ใจแปง  ลูกจ้างโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                            กรรมการ 
       ๑๐. นายจํารัส  ธัมมา  ลูกจ้างโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                            กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ ลูกจ้างโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                           กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวชุลีพร  บัวทอง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการรับรายงานตัว 
            มีหน้าที ่
 
              -/๑)  จัดเตรียม.......... 



๑๑๘ 
 

 

         ๑) จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขัน และ 
     จัดเก็บเอกสารรับรายงานตัว        

         ๒) ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
            ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณะกรรมการรับรายงานตวั 

 ๑. นางนงลักษณ์  เตชะสาย       ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง                                      ประธาน 
 ๒. นางนฤมล  ว่านเครือ       ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง                                     กรรมการ 
 ๓. นางมนทิรา หาญใจ          ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง        กรรมการ 
 ๔. นางพิกุลทอง  บุญญะโรจน์       ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง                                     กรรมการ 
 ๕. นางทัศนาภรณ์  สุธรรมแจ่ม      ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง                   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
คณะกรรมการรับรายงานตวั 

 ๑. นางสายใจ  หิตะวณิช              ครูโรงเรียนบ้านห้วยเก่ียง                                     ประธาน 
 ๒. นายมงคล  สุวรรณราช            ครูโรงเรียนบ้านห้วยเก่ียง                                     กรรมการ 
๓. นางขวญัทอง นาชัยเวียง          ครูโรงเรียนบ้านห้วยเก่ียง                                    กรรมการ 

         ๔. นางรัตติกรณ์  ประดิษฐ์           ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี่ยง                                     กรรมการ 
         ๕. นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาด         ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                       กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวฒันธรรม 
คณะกรรมการรับรายงานตวั 
         ๑. นางสาวโสภา  ใจขาว       ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                          ประธาน 

 ๒. นางนงลักษณ์  ศุภกุลนิธิไพศาล  ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                         กรรมการ 
 ๓. นางพรรณภิา สิทธิสังข์           ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                        กรรมการ 
 ๔. นางอําพร  วงศ์ชัยสุริยะ         ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                        กรรมการ 
 ๕. นางสุนิตยา  หงสาภินันท์          ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                       กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษา และพลศึกษา 
คณะกรรมการรับรายงานตวั 
         ๑. นางพิมพินันท์  โอสถาพันธ์        ครูโรงเรยีนบ้านแม่โจ้                                          ประธาน 

 ๒. นางปาริฉัตร  สมบูรณ์วงศ์         ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                         กรรมการ 
 ๓. นางพัชรินทร์  บุญญธรรม         ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                        กรรมการ 
 ๔. นางอารีรัตน์  ศิริกุลพันธ์          ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                       กรรมการและเลขานุการ                     

 
                   -/กลุ่มสาระ......... 



๑๑๙ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
คณะกรรมการรับรายงานตวั 
         ๑. นางวิไลภรณ์   สมงาม        ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                          ประธาน       
         ๒. นางเยาวดี  คําวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                        กรรมการ         
         ๓. นางพุทธิตา  เจริญธรรม           ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                        กรรมการ 
         ๔. นายสังวรณ์  ว่องไว          ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                       กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ 
คณะกรรมการรับรายงานตวั 
         ๑. นางอารีย์  บุญประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                           ประธาน 
         ๒. นางนุจรี  สุเทนะ  ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                                         กรรมการ                      
         ๓. นางพิสมัย  ลิ้มสมวงค์  ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ ้        กรรมการ 
         ๔. นายเชาวฤทธิ์  ธิปัน         ครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้                        กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสนิ และคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่

๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส                                              
        ๒)  สรุปผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
             หน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีจํานวนไม่ครบ 
             ตามเกณฑ์การแขง่ขัน  
            ประกอบด้วย                                                                                            
๑. กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเลา่นทิาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสิรินาถ  คงรัตน์           ศึกษานิเทศก ์          ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ 
         ๒. นางอารีย์  อรุณสทิธ์ิ               ครูโรงเรียนบ้านแม่ทัง                                         กรรมการ    
         ๓. นางเอื้อมพร  ย่ังยืน                ครูโรงเรียนชุมชนบา้นช่างเค่ิง                                กรรมการ    
         ๔. นางสาวอังคณา  เลิศบุญลกัษณ์  ครูโรงเรียนบ้านปางปอย                                     กรรมการ 
          
                                                                                                -/๕. นางจุฑารัตน.........   



๑๒๐ 
 

 

         ๕. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ  ครูโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้        กรรมการ    
         ๖. นางดารา  มูลละ                    ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ       
         ๗. นางเรณู  กัลยา                     ครูโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง                                    กรรมการ 
         ๘. นางธนพร  สมใจอา้ย  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิยา ๗๙        กรรมการ 
         ๙. นายฉัตรมงคล รตันปัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่ไคร ้                           กรรมการ      
       ๑๐. นางวิมล  หวงสุวรรณการ        ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก                    กรรมการและเลขานุการ
๒. กิจกรรมการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวแพรวตะวัน ธีระอนันท์วดี ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว                                ประธาน 
         ๒. นางสาวกิติวรา  แบนใจวาง        ครูโรงเรียนบา้นตุงลอย                                      กรรมการ  
         ๓. นางสุเทพ นนทธรรม                ครูโรงเรียนบา้นปากทางท่าลี่                               กรรมการ   
         ๔. นางกิ่งดาว ปัญญา                   ครูโรงเรียนมติรมวลชนเชียงใหม่                           กรรมการ 
         ๕. นางสุกัญญา สิงห์กี                   ครูโรงเรียนแม่วินสามัคคี                                   กรรมการ  
         ๖. นางกัญญา ย่ีดวง                    ครูโรงเรียนบา้นริมใต้                                        กรรมการ 
         ๗. นางสุรีรัตน์  พรหมชนะ             ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน                              กรรมการ 
         ๘. นางสุริยา คําหล่อ               ครูโรงเรียนสนัทรายหลวง                กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสุรีย์ฉาย  ไชยหมื่น      ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย                                         ประธาน 
         ๒. นางอําพร  เป็งใจ               ครูโรงเรียนบ้านไร่                                             กรรมการ         
         ๓. นางสายสมร  ไชยลาม           ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม                            กรรมการ    
         ๔. นางสายพิณ  ธิวงค์                 ครูโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์                        กรรมการ    
         ๕. นางบัวไล  ม่วงศรี                 ครูโรงเรียนสันพระเนตร                                      กรรมการ 
         ๖. นางบุญเตรียม     สาระจันทร์    ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์                                        กรรมการ 
         ๗. นางวิวรรณ  พัฒนากล้า           ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม                                   กรรมการ 
         ๘. นางนิจชิตา  อินยิ้ม                 ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง                          กรรมการ และเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิก  ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางอุราวรรณ  รุจริะพงศ์         ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
         ๒. นางมยุรี  คําแปง                    ครูโรงเรียนบ้านน้ําแพร่                                       กรรมการ    
         ๓. นางทศพร  เขตคาม             ครูโรงเรียนบ้านหลังท่อ                                       กรรมการ    
           -/๔. นางพรรณิภา.........   



๑๒๑ 
 

 

         ๔. นางพรรณิภา  เนติพล             ครูโรงเรียนวัดป่าแดง                                          กรรมการ    
         ๕. นายชํานาญยุทธ ชมภูคํา          ครูโรงเรียนบ้านป่าลาน                                       กรรมการ 
         ๖. นางจตุพร  ผิวเหมาะ               ครูโรงเรียนบ้านปางกว้าง                                     กรรมการ 
         ๗.นางพัชนี มูลปินใจ                  ครูโรงเรียนปากทางท่าลี่                    กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันทําอาหาร   ไม่กําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเพ็ญศรี  ขันคํา               ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่                              ประธาน 
         ๒. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์             ครูโรงเรียนบ้านหลวง                                         กรรมการ 
         ๓. นางอําไพ ทิพย์จันทร์             ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง                                  กรรมการ 
         ๔. นางบุษกร  คําปัน                 ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                                      กรรมการ    
         ๕. นางมณีรัตน์  ย่ีสารพัฒน์         ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ   
         ๖. นางสาวระติวัลย์   ทองกลู        ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                       กรรมการ 
         ๗ นางโสพิศ  เวียงหล้า               ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดง                                        กรรมการ 
         ๘. นางพรพรหม  อินชัย               ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                        กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใช้  ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางแจ่มจันทร์  วงศ์เมธา          ครูโรงเรียนบ้านศรีดอนไชย                                    ประธาน 
         ๒. นางอัญชลี สุรินทร ์              ครูโรงเรียนบ้านบงตัน                                         กรรมการ    
         ๓. นายสุรินทร์  ปินนะสุ               ครูโรงเรียนบ้านขุนแตะ                                       กรรมการ    
         ๔. นางสุภัทรา บุญทวี                 ครูโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง                                กรรมการ    
         ๕. นางทิพย์สุคนธ์  ศรีวิชัย            ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๖. นายสุเมธ  ศรีวิไล                 ครูโรงเรียนบ่อแก้ว                                            กรรมการ 
         ๗. นางเกษร  ภมรสูตร                ครูโรงเรียนสันมหาพน                      กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเลน่จากเศษวัสดเุหลือใช้  ไม่กําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสายพิณ  เดชปัญญา      ครูโรงเรียนวัดนันทาราม                                       ประธาน 
         ๒. นายเศวต ใจมูล                     ครูโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง                                        กรรมการ    
         ๓. นางดวงสมร  สมบูรณ์            ครูโรงเรียนบ้านกาดเขมวังศ์                                  กรรมการ 
         ๔. นายถนอมกิจ  มะธุ     ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง        กรรมการ    
         ๕. นางนิราพร  พ่ึงนิล                 ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                                       กรรมการ  
         ๖. นางสุวคนธ์  ทรงธรรม            ครูโรงเรียนสันศรี                                              กรรมการ 
         ๗. นางอรพิน หมั่นแสวง              ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง                           กรรมการและเลขานุการ 
                  -/๘.กิจกรรม......... 



๑๒๒ 
 

 

๘.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางยาใจ  ธรรมลังกา             ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง                                       ประธาน 
         ๒. นางสุวรรณ  ตาสา                 ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                                       กรรมการ     
         ๓. นายปฏิภาน  โรจน์รุ่ง             ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                                 กรรมการ    
         ๔. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง   ครูโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด                                      กรรมการ  
         ๕. นางปริยวัฒน์  ศูนย์จันทร์         ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน                               กรรมการ  
         ๖. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง     ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน                                   กรรมการ 
         ๗. นางลัดดาวรรณ์ แซ่ปัง             ครูโรงเรียนสนัป่าสักวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ  
๙. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายทิพย์  อัคยาน                 ครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ                                           ประธาน 
         ๒. นางสาววชัรา ยาวรรณศรี         ครูโรงเรียนบ้านขุนแตะ                                       กรรมการ    
         ๓. นางสาวสิริพิม  ไกรจงวิวัฒน์      ครูโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า                                     กรรมการ    
         ๔. นายชาคริต  อินชัย                ครูโรงเรียนบ้านปางฮ่าง                                       กรรมการ  
         ๕. นายอภิธาน  สุขสถิตย์             ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร                              กรรมการ 
         ๖. นางดลนภา  อุปนันท์              ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                                      กรรมการ 
         ๗. นางอําพร  ทองมลู                ครูโรงเรียนบ้านสะลวกนอก                                 กรรมการ 
         ๘. นายธัชชัย  พ่ึงม่วง  ครูโรงเรียนบ้านฟ่อน         กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดราํไทย ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเมย์ณิศา  พูนจันทร์            ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                           ประธาน 
         ๒. นางศรีสวาท  อินต๊ะทา            ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ 
         ๓. นางสาวสายสรุีย์  ชนะใหญ่       ครูโรงเรียนสันมหาพน                                        กรรมการ    
         ๔. นางแสงจันทร ์ คณุยศยิ่ง         ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา                                       กรรมการ  
         ๕. นางวราภรณ์ ปันสา               ครูโรงเรียนบ้านหลวง                                         กรรมการ 
         ๖. นางพัชรา  แสงแกว้               ครูโรงเรียนบ้านปง                                            กรรมการ 
         ๗. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา      ครูโรงเรียนเมืองกึ้ด                          กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัเตน้หางเครื่องประกอบเพลง ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนราพร  ฟูมูลเจริญ            ครูโรงเรียนบ้านแม่แฝก                                        ประธาน 
         ๒. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน         ครูโรงเรียนบ้านสบนาง                                       กรรมการ    
             -/๓. นางสุภาพร.........      



๑๒๓ 
 

 

         ๓. นางสุภาพร  ร่มโพธ์ิ             ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร                                     กรรมการ   
         ๔. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์            ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                                   กรรมการ                      
         ๕. นายอัมเรศ  พรมเสน             ครูโรงเรียนศรีเนรูห์                                           กรรมการ  
         ๖. นางสุณีย์  สมัคร                  ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา                                 กรรมการ 
         ๗. นางลาวัลย์  ผลวัฒนะ              ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มวิทยาคาร      กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเกรียงไกร  ศริิ                ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง                    ประธาน 
         ๒. ว่าที่พันโทรักษา  ไชยชนะ        ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร                               กรรมการ    
         ๓. นางปราณีย์  แว่นฟ้า              ครูโรงเรียนชุมชนศรีดงเย็น                                   กรรมการ    
         ๔. นางสาวระรินทิพย์  ปิมมณี       ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร                                      กรรมการ  
         ๕. นายจิตต์  ศรีใส                ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                          กรรมการ 
         ๖. นายสมเกียรติ มณีรักษ์             ครูโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา                                  กรรมการ 
         ๗. นางสาวสายฝน บัวลอย            ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                       กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดเล่านิทาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวพิมพา  ตาปี              ศึกษานิเทศก ์                                                   ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
         ๒. นางสุลีกาญ     ธิแจ้  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                       กรรมการ   
         ๓. นางฉวีวรรณ  ทองสุข             ครูโรงเรียนสบเปิงวิทยา                                       กรรมการ 
         ๔. นายประสิทธ์ิ  ขัตติมะ            ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋                                         กรรมการ 
         ๕. นางอารีย์  อรุณสทิธ์ิ            ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง       กรรมการ    
         ๖. นางดารา  มูลละ                  ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                                    กรรมการ 
         ๗. นางปราณี ไชยเทศ            ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                    กรรมการ 
         ๘. นางกําไล  เอื่ยมงาม              ครูโรงเรียนบา้นแม่สา                       กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัการแข่งขันนักอา่นรุน่เยาว์  ไม่กําหนดช่วงชั้น  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางดาวเรือง  กินาวงค์           ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง                                       ประธาน 
         ๒. นางจุฑารัตน์     คงวุฒิ          ครูโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้                                      กรรมการ    
         ๓. นางอัมพร  นะติกา               ครูโรงเรียนบ้านต่อเรือ                                        กรรมการ    
         ๔. นางจิตนิภา  สมปรารถนา       ครูโรงเรยีนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
         ๕. นางกันยารัตน์  กาญจนพันธ์บุญ  ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว                                 กรรมการ  
              -/๖. นางสงัวาล.........    



๑๒๔ 
 

 

         ๖. นางสังวาล  วงศ์สกุล              ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                    กรรมการ 
         ๗. นางบุษบา อุตามะ                ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา                        กรรมการ       
         ๘.  นางเพ็ญพรรณ    ยุวพัฒน์       ครูโรงเรียนวัดขะจาว             กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเสาวลักษณ์  คาํใจ           ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                           ประธาน 
         ๒. นางวิภาพร ศรีธพันธ์              ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ                                   กรรมการ    
         ๓. นางสาวกิติวรา แบนใจวาง        ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                                       กรรมการ   
         ๔. นางสุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์        ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                          กรรมการ 
         ๕. นางกิ่งดาว ปัญญา                 ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่                             กรรมการ    
         ๖. นางกัญญา ย่ีดวง                  ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ 
         ๗. นางกันยา  เบิกบาน                ครูโรงเรียนสหกรณ์ดําริ                                       กรรมการ 
         ๘. นางรัชนี  สุวรรณนาคะ            ครูโรงเรียนบา้นแม่สา                      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. กิจกรรมการแข่งขนัการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายศิลปชัย  ขันดลวงค์            ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
         ๒. นางบุญเตรียม สาระจันทร์        ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์                                        กรรมการ    
         ๓. นายถนัด   ทองคํา                 ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                       กรรมการ 
         ๔. นายนเรศ  บุญลอย                 ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                         กรรมการ 
         ๕. นายศุภวัฒน์  หมัน่แสวง           ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                                  กรรมการ 
         ๖. นางนิจชิตา  อินยิ้ม                ครูโรงเรียนบ้านผึ้ง                                             กรรมการ  
         ๗. นางพัชรา  ปิจมิตร                 ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ      
๑๗. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ไม่กําหนดช่วงชั้น  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายนิยม  ฝั้นพรหมมินทร ์       ศึกษานิเทศก์                                                    ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 
         ๒. นางพวงพิกุล  อาศนะ             ครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด                                        กรรมการ    
         ๓. นางสุกัญญา หุ่นภักดี               ครูโรงเรียนแมค่ะ                                              กรรมการ 
         ๔. นางศรีพรรณ์  เกษรศรี           ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม                            กรรมการ  
         ๕. นางพจนีย์  ชุมจิตต์                ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ 
         ๖. นายอํานวย อินทวงศ์            ครูโรงเรียนบ้านบวกเปา                                      กรรมการ  
               -/๗. นางสาวจารุวรรณ.......... 



๑๒๕ 
 

 

         ๗. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คํา       ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา               กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. กิจกรรมการแข่งขนัการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายสีปากชาม  ไม่กําหนดช่วงชั้น  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์           ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                           ประธาน 
         ๒. นางเฟื่องฟ้า  ภูมิมาลา            ครูโรงเรียนท่าศาลา                                           กรรมการ    
         ๓. นายประทีป ด้วงเขียว              ครูโรงเรียนบ้านขุตแตะ                                       กรรมการ    
         ๔. นางสุรีรัตน์ วันนะ              ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ  
         ๕. นางเอมชานุช  ไคร้งาม           ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง                                    กรรมการ 
         ๖. นางประไพศรี  พุฒธิมา          ครูโรงเรียนบ้านหนองหาร                                    กรรมการ  
         ๗. นางปราณี ไชยเทศ                ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. กิจกรรมการแข่งขนัการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ไม่กําหนดช่วงชั้น  
คณะกรรมการตัดสิน         
         ๑. นางสาวสุภาพร  ช่ืนสุขเจริญกลุ  ครูโรงเรียนบ้านแม่ซา                                          ประธาน 
         ๒. นางอําไพ  สมณะ                 ครูโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า                                     กรรมการ    
         ๓. นางนันทกา  ป่ินมณี                ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม                                   กรรมการ 
         ๔. นางโสภา ต้ังยาว                  ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                         กรรมการ 
         ๕. นางสาวอําพรรณ  พรหมเสน     ครูโรงเรียนบ้านสันคะยอม                                   กรรมการ  
         ๖. นางจําปี  วงศ์ปาลี                ครูโรงเรียนบ้านศาลา                                         กรรมการ 
         ๗. นางกษมน  ตาเขียว             ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                  กรรมการและเลขานุการ 
๒๐.กิจกรรมการแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบชืน้ ไม่กําหนดช่วงชัน้  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเพ็ญศรี  ตาปัญญา  ครูโรงเรียนห้วยเอี่ยน                                          ประธาน 
         ๒. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ       ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์                                        กรรมการ   
         ๓. นายเสวี  จันทขาว                 ครูโรงเรียนชลประทานเขื่อนแมก่วง                         กรรมการ    
         ๔. นายสิริ  ถาวร                     ครูโรงเรียนบ้านท่าเกวียน                                    กรรมการ  
         ๕. นางพัชนี  เรือนคํา                 ครูโรงเรียนบ้านป่าต้ิว                                         กรรมการ  
         ๖. นางนงคราญ  ราชาตัน          ครูโรงเรียนบ้านน้ําริน                                         กรรมการ 
         ๗. นายจรูณ  อํานา                    ครูโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด                     กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. กิจกรรมการแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่กําหนดช่วงชัน้  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวเกศกนก  เวชกิจ          ครูโรงเรียนบ้านอ่าย                                            ประธาน 
         ๒. นายณรงฤทธิ์  อ่อนจันทร์         ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                       กรรมการ 
             -/๓. นายบุญเทิง.........   



๑๒๖ 
 

 

         ๓. นายบุญเทิง  มลูต๊ะ                 ครูโรงเรียนบ้านหลวง                                         กรรมการ   
         ๔. นางผ่องศรี  เสราด ี      ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง                                     กรรมการ  
         ๕. นางสุทิม  ปินตา                   ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ 
         ๖. นางจุฑารัตน์  ดาวสนั่น           ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                                          กรรมการ 
         ๗. นายจงจิตร  ป่ินแก้ว               ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                     กรรมการและเลขานุการ   
๒๒. กิจกรรมการแข่งขนัการสรา้ง Webpage  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไม่กําหนดช่วงชัน้  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางยาใจ  ธรรมลังกา             ครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง                                       ประธาน 
         ๒. นางสุวรรณ  ตาสา                 ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย                                       กรรมการ    
         ๓. นายปฎิภาน  โรจน์รุ่ง             ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา                                  กรรมการ    
         ๔. นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง ครูโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด                                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง      ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน                                   กรรมการ 
         ๖. นางลดาวรรณ  แซปั่ง             ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา                                   กรรมการ 
         ๗. นายสุวรรณ  ตาสา  ครูโรงเรียนบ้านตุงลอง                           กรรมการ  
         ๘. นางปรียาวัฒน์  ศนูย์จันทร์      ครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน              กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. กิจกรรมการแข่งขนัการวาดภาพระบายสี  ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล       ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า                                          ประธาน 
         ๒. นายทิพย์  อัครยาน           ครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ                                          กรรมการ    
         ๓. นายชาคริต  อินชัย                ครูโรงเรียนปางฮ่าง                                            กรรมการ   
         ๔. นายสุรศักด์ิ  พระเนตร             ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                         กรรมการ 
         ๕. นางวิไลวรรณ ยะมงั                ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘                              กรรมการ  
         ๖. นางวันทนีย์  ธรรมดุลพินิจ     ครูโรงเรียนบ้านบวกเปา                                      กรรมการ 
         ๗. นายสมพงษ์  บุญช่วย            ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม                                         กรรมการ 
         ๘. นายธัชชัย  พ่ึงม่วง  ครูโรงเรียนบ้านฟ่อน         กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดราํไทย  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเมย์นิศา  พูนจนัทร์            ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                           ประธาน 
         ๒. นางศรีสวาท  อินต๊ะทา            ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง                                        กรรมการ    
         ๓. นางสาวสายสุรีย์  ชนะใหญ่       ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา       กรรมการ    
         ๔. นางแสงจันทร ์ คณุยศยิ่ง          ครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา                                       กรรมการ 
         ๕. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา       ครูโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด                                      กรรมการ  
                -/๖. นางสาววราภรณ์.........   



๑๒๗ 
 

 

         ๖. นางสาววราภรณ์  ปันสา           ครูโรงเรียนบ้านหลวง                                         กรรมการ  
         ๗. นายพัชรา แสงแก้ว                 ครูโรงเรียนบ้านปง                           กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. กิจกรรมการแข่งขนัการเต้นหาเครื่องประกอบเพลง  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางอุไร   สิทธไชย                  ครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า                                          ประธาน 
         ๒. นางชลนารา  ญานะ                ครูโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์                                กรรมการ    
         ๓. นายนราพร  ฟูมลูเจริญ            ครูโรงเรียนบ้านแม่แฝก                                       กรรมการ    
         ๔. นายก้าวพารักษ์  ชาวส้าน         ครูโรงเรียนสบนาง                                             กรรมการ   
         ๕. นายอัมเรศ พรมเสน  ครูโรงเรียนศรีเนรูห์                                            กรรมการ  
         ๖. นางลาวัลย์  ผลวัฒนะ              ครูโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร                             กรรมการ  

                      ๗. นางสุภาพร  ร่มโพธ์ิ              ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจร                    กรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการแข่งขนัทักษะทางวชิาการ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
            มีหน้าที่    
        ๑)  ใหค้ําปรึกษา เสนอแนะ และใหก้ารสนับสนุนแก่คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    
        ๒)  ประสานและอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
        ๓)  กํากับดูแลคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

 

สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนคิลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้             
         ๑. นายทีปชัย   วงษว์รศรีโรจน ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                 ประธาน  
         ๒. นายกฤษณะ   ต้ังวิวัฒนพานิช ผูอํ้านวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม           กรรมการ 
         ๓. นายจงรักษ์   สุวรรณโสภณ    ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม ่         กรรมการ  
         ๔. นายสําเร็จ   ไกรพันธ์         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                  กรรมการและ       
                                                                                                                     เลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่  

๒. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้             
         ๑. นางสาวศรีพรรณ  เวียนทอง   ผูอํ้านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           ประธาน 
         ๒. นายวิเชียร   ชูเกียรติ         ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”     กรรมการ 
         ๓. นายสวัสด์ิ    กรรมสิทธ์ิ         ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่แตง        กรรมการ 
                                  -/๔. นายณรงค์....... 



๑๒๘ 
 

 

         ๔. นายณรงค์   มงคล         ผู้อํานวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม                    กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ  โรงเรียนวารีเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้             
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
         ๑. นายวิษณุ   ไชยแก้วเมร์   ผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       ประธาน 
         ๒. นายพิพัฒน์    สายสอน    ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย      กรรมการ   
         ๓. นางสาวมัสฤณ  ธนนราพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม      กรรมการ 
         ๔. นายชัยวัฒน์    ใจภักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา          กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ                      
สถานแขง่ขัน ณ  โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้            
 

         ๑. นายอรรถสฎฐ์   สุสุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ         ประธาน 
         ๒. นายวีระ   ศิริรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม      กรรมการ 
         ๓. นายสุพล   ประสานศรี     ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม               กรรมการ 
         ๔. จ่าสบิเอกชัยเชษฐ์  อุ่นน้ําใจ รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนจอมทอง              กรรมการและ  
                                                                                                                     เลขานุการ 
สถานแขง่ขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนคิลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
๕. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้          
         ๑. นายบุญเสรญิ  สรุิยา         ผู้อํานวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                 ประธาน 
         ๒. นายเจียมพดล   ไชยยาลักษณ์     ผู้อํานวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม      กรรมการ 
         ๓. นางสุริยา  ชุ่มมะโน         ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม      กรรมการ 
         ๔. นายธวัช   นะติกา   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่แจม่              กรรมการและเลขานุการ 
สถานแขง่ขัน  -สาระดนตรี     ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี   
                  -สาระนาฎศลิป์    ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่                        

        -สาระทัศนศิลป์   ณ  โรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม อาํเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
๖. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปศึกษา 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้       
         ๑. นางสาววิไลวรรณ   พิริยะกฤต     ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม          ประธาน 
         ๒. นายมนูญ   โพธาวัน           ผู้อํานวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม               กรรมการ 
         ๓. นางสาวเปรมศรี  นามพลแสน      ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม      กรรมการ 
 
                 -/๔. นายชันษา.........   



๑๒๙ 
 

 

         ๔. นายชันษา  สุทธิอาภรณ์      รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม       กรรมการและ  
                                                                                                                                 เลขานุการ 
สถานแขง่ขัน ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
         ๑. นางนิตยา   บุญเปง็  ผู้อํานวยการโรงเรียนหอพระ                   ประธาน 
         ๒. นายฐิตติณัฐ  ศักด์ิธนานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์       กรรมการ 
         ๓. นายพงษ์ชัย   คําเมรุ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม      กรรมการ 
         ๔. นายเสียง   ทิพรส  ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยาคม      กรรมการ 
         ๕. นายจําลอง   ปันดอน  ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
สถานแขง่ขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
๘. กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
         ๑. นายนิคม   สินธุพงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม                 ประธาน 
         ๒. นายไพโรจน์   ศิร ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนไชยปราการ       กรรมการ 
         ๓. นายวิทยา  พัฒนเมธาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม      กรรมการ 
         ๔. นายสมนึก   เมืองเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนสบเมยวิทยา         กรรมการและเลขานุการ  
สถานแขง่ขัน ณ  โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลยั  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
๙. กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 
         ๑. นายวรทัศน์   บุญโคตร  ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพง                     ประธาน 
         ๒. นายชัยพันธ์   ศรนีันตา  ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติสุข          กรรมการ 
         ๓. นายสาคร   สมหนุน  ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม      กรรมการ 
         ๔. นายอัครวัฒน์   อรัญภูม ิ ผู้อํานวยการโรงเรยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์           กรรมการและ 
                     เลขานุการ                      
 สถานแข่งขนั ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการกํากับดูแลกลุ่มสาระการเรยีนรู้     
๑๐. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
         ๑. นายอุทัย   ขัติวงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       ประธาน 
         ๒. นายมนสมุทร ปานพรหม  ผู้อํานวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม      กรรมการ 
         ๓. นายพูลศักด์ิ  จิตสว่าง  ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์      กรรมการ 
         ๔. นายพรเทพ   ศุภรากรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร       กรรมการและเลขานุการ 
 
                         -/สนาม....... 



๑๓๐ 
 

 

สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนคิลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ชุดที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
คณะกรรมการประกอบด้วย  
คณะกรรมการตัดสิน/คณะกรรมการกลาง /คณะกรรมการประสานงานการแขง่ขันทุกกิจกรรม 
คณะกรรมการตัดสิน  
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่ 

             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมจีํานวน 
             ไมค่รบตามเกณฑ์การแข่งขัน 
            ประกอบด้วย 
คณะกรรมการประสานงานการแข่งขนัทกุกิจกรรม 
            มีหน้าที่ ประสานสานงานทุกกิจกรรมให้ดําเนนิการแข่งขนัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการแข่งขันทักษะการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสุวัฒน์  บุญธิมา  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                          ประธาน 
         ๒. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                       กรรมการ 
          ๓. นายวีรศักด์ิ  บางโรย  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ               กรรมการ 
         ๔. นางรมมาดี   พรวนหาญ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                     กรรมการ 
          ๕. นางสาวศิริพร  ทวีชาติ  ครูโรงเรียนหอพระ                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางมาลี   โรจนวรานนท์ ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                             กรรมการ 
         ๒. นางธวัลยา   พจนาภรณ์ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                                    กรรมการ 

๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะการอ่านระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน 
 

         ๑. นางศิริรัตน์   คําชมพู  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                       ประธาน 
         ๒. นางปัญญาวดี   จอมแปง ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                      กรรมการ 
         ๓. นางสุธิดา   เครือวิทย์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                     กรรมการ 
         ๔. นางรจนาภรณ์  ฉายอรุณ ครูโรงเรียนแมแ่ตง                      กรรมการ 
         ๕. นางไพลิน   วานิชจรัสกิจ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการและเลขานุการ           
              -/คณะกรรมการ........ 



๑๓๑ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
    ๑.  นางพวงผกา   ศรสีวัสด์ิ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ 

         ๒. นายนิรุต   สอนทอง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                     กรรมการ 
 

๓. กิจกรรมการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายชุมพล   เสาร์เจริญ  ครูโรงเรียนนวมินราชูทิศพายัพ                  ประธาน 
         ๒. นางงามนิตย์   อินทวงศ์           ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                กรรมการ 
         ๓. นางปัทมา   รุณจตัตุรัส  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                 กรรมการ 
         ๔. นางกานดา   เดชวงศ์ญา ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๕. นางนิตยา   ไชยอาม  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอัญธิฌา   มีวรรณ์  ครูโรงเรียนไชยปราการ                                      กรรมการ 
         ๒. นางศรีวรรณ   พรหมพันธ์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                   กรรมการ 
 

๔. กิจกรรมการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน  

     ๑. นางอําไพ   เสวิกา  ครูโรงเรียนบ้านกาดวิยาคม                       ประธาน 
     ๒. นางสาวพจมาลย์   สงิหะราช ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย           กรรมการ 
     ๓. นางมาเรียม   สุดใจ  ครูโรงเรียนหางรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                 กรรมการ 
     ๔. นางปัทมาวดี  อุดแดง  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                 กรรมการ 

         ๕. นางวรวรรณ   ศรีเสถียร ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 

     ๑. นางอุทัยวรรณ  แสนไชย ครูโรงเรียนแมแ่จ่ม                                             กรรมการ 
     ๒. นางสุดา   คําตัน  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                 กรรมการ 

๕. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน  

 ๑. นางพวงเพ็ชร  จินดาวงค์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                           ประธาน 
 ๒. นายเฉลมิพล   สุภา  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                      กรรมการ 

         ๓. นางเยาวภา   วิภาเวชพร ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                    กรรมการ 
         ๔. นางคัลลียา   คําจนิะ  ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม           กรรมการ 
         ๕. นางสาวบังอร   คํามูล  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางพรรักษ์   สุคันธกุล  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                          กรรมการ 
         ๒. นางธนวรรณ   มหายศ  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                                     กรรมการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นางศุภกัญญา   รอดเดช ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย             ประธาน 
                    -/๒. นางสุดสายใจ.........     



๑๓๒ 
 

 

         ๒. นางสุดสายใจ   เจริญทรัพย ์ ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม            กรรมการ 
         ๓. นางสาวพรทิพย์   ลภะวงศ์ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                      กรรมการ 
         ๔. นายอุทัย   ดวงบาล  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                      กรรมการ 
         ๕. นางวัลยา   ชุ่มทอง  ครูโรงเรียนหอพระ               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 

      ๑. นางสาวจารุวรรณ   อรุณสิทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๒. นายประจักร   ศรีวิทะ  ครูโรงเรียนจอมทอง                                          กรรมการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันสนุทรพจน์ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นางสายทอง   สุดเขต  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                       ประธาน 
         ๒. นางสาวศรีสุดา  คาํลือ  ครูโรงเรียนไชยปราการ                      กรรมการ 
         ๓. นางภัควดี  ต้นเถา  ครูโรงเรีนบ้านกาดวิทยาคม                     กรรมการ 
         ๔. นางดรุณี   ยะภิระ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                      กรรมการ 
         ๕. นางสาววราพร  จําปา  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ         กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวโสภา  ประสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                                 กรรมการ 
         ๒. นายอนุวัติ  บุญอินทร์  ครูโรงเรียนแมแ่จ่ม                                    กรรมการ 
กรรมการจับเวลา 
         ๑. นางแสงรวี   จันทร์ชม  ครูโรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม                        กรรมการ
๘. กิจกรรมการแข่งขันสนุทรพจน์ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน  

๑. นางอัญชลี   ไพยารมย ์  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย             ประธาน        
๒. นางพรทิพย์   บุญเสรฐิ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                     กรรมการ 

         ๓. นางวรรณศรี   ซื่อตรง  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์          กรรมการ 
         ๔. นางทักษพร   เจรญิพร  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                      กรรมการ 
         ๕. นางชุมศรี   คุณยศย่ิง  ครูโรงเรียนจอมทอง               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสุจิตรา   นาคสนิท  ครโูรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ 
         ๒. นางสิริพร  ไชยวงค์  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                                     กรรมการ 
กรรมการจับเวลา 
         ๑. นางกาญจนา  กลา้หาญ  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม           กรรมการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้(กาพย์ยานี ๑๑)  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายอํานวย   ใจเกรียงไกร ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                      ประธาน 
         ๒. นายอมร   อุปนันท์  ครูโรงเรียนจอมทอง            กรรมการ 
         ๓. นางกรรณิการ์   โสภาศรี ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม           กรรมการ 
         ๔. นางนงคราญ  สมบุตร  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                      กรรมการ 
             -/๕. นางนุชนาฏ.........    



๑๓๓ 
 

 

         ๕. นางนุชนาฏ   เจริญสุข  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางศรีอําพร   มาตา  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                              กรรมการ 
         ๒. นายมานิตย์   เขตสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                               กรรมการ 
 

๑๐. กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อินทรวิเชียรฉันท)์  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายเฉลิม   หอมหวล  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม            ประธาน 
         ๒. นางสุพิน  ฤทธ์ิเพ็ญ  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม            กรรมการ 
         ๓. นางนงลักษณ์   แสงแก้ว ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
         ๔. นางสาวจุฬาภรณ์ แสงศรีเพ็ญกลุ ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๕. นางนนทา   สําราญทรัพย ์ ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางอัญชลี   วงษ์วรศรีโรจน ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 

           ๒.นายชีพชัชว์   ชนอิสระ  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                            กรรมการ 
 

คณะกรรมการประสานงานการแข่งขนัทกุกิจกรรม 
         ๑. นางศิริกร  ปวงคําคง  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๒. นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ขุดที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขนั / คณะกรรมการประสานงานการแข่งขนัทุกกิจกรรม / 
คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขนั 
            มีหน้าที่ อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
คณะกรรมการประสานงานการแข่งขนัแต่ละกิจกรรม 
            มีหน้าที่ ประสานสานงานทุกกิจกรรมให้ดําเนนิการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 

              -/ประกอบด้วย.......... 



๑๓๔ 
 

 

            ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขนั 
         ๑. นางสาวศรีพรรณ   เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           ประธาน 
         ๒. นายเศรษฐวิทย์  สมสัตย์        รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ               รองประธาน 
         ๓. นายอนันต์  สุวรรณคะโต       รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ               รองประธาน 
         ๔. นางสุพิน  อินทรรกัษ์         รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ               รองประธาน 
         ๕. นายจงภพ  ชูประทีป            ศกึษานิเทศก ์                            กรรมการ 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔     
         ๖. นายจาตุรงค์   ป้องภาษิต      ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                         กรรมการ 
         ๗. นางอารีลักษณ์  แข็งราช       ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ            กรรมการ 
         ๘. นางมาลี  ณ น่าน              ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ            กรรมการ 
         ๙. นางสาวนิลวรรณ   จิวขวา    ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ            กรรมการ 
       ๑๐. นายบพิธ   กิจม ี                  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ            กรรมการ 
       ๑๑. นายสุพจน์     สุขแยง           ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ            กรรมการ 
       ๑๒. นายวัชรพงษ์   กามี            ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ            กรรมการ 
       ๑๓. นายทวีชัย   ปฤกษากร           ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๔. นายนรินทร์     คาํปัน            ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            ประกอบด้วย 
๑. กิจรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. ว่าที่ร้อยตรีฉมัง  ประยูรชาติ      ครูโรงเรียนสันป่าตอง                                          ประธาน 
    ๒. นายนันทยศ  ถนอมศกัด์ิ         ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                              กรรมการ  

         ๓. นายมานิตย์  พิพัฒนศิริ         ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๔. นางกรรณิการ์  ดวงจิรประภา    ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                 กรรมการ 

    ๕. นายภีระพงษ์  ใจปัญญา          ครโูรงเรียนดาราวิทยาลัย                                     กรรมการ 
    ๖. นางนิรมล  โกวรรณ์               ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                 กรรมการและเลขานุการ 

๒. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายทวีชัย  ปฤกษากร  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                               ประธาน 
         ๒. นายสุวทัศน์  อรยิานนท์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                               กรรมการ 
         ๓. นายณพลกฤต  อุนนท์  ครูโรงเรียนสันกําแพง                                         กรรมการ 
         ๔. นางศศิวิมล  จุงศิรวัิฒน์  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         ๕. นายเทพวิกรณ์  มณีวัง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                               กรรมการ 
         ๖. นางสาวน้ําทิพย์  มีมาก  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                 กรรมการและเลขานุการ 
                 -/๓. กิจกรรม......... 



๑๓๕ 
 

 

๓. กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 

         ๑. นางสาวปทุมพร  นามวงศ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                    ประธาน 
         ๒. นายเชิดชัย  ลํานวล  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ 
         ๓. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล ครูโรงเรียนสันติสุข            กรรมการ 
         ๔. นายประชา   สารสมลักษณ์      ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   กรรมการ 
         ๕. นางศิริพรรณ   อุ้ยฟูใจ     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         ๖. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ      ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๗. นายมาณพ   ใจยา      ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                                 กรรมการ 
         ๘. นางสิรดา  สารสมลักษณ์     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         ๙. นางสาวสาวิตตรี  สุมามาลย์ ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                              กรรมการ 
       ๑๐. นางปิยวดี  สมจิตต์      ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                               กรรมการ 
       ๑๑. นายธีระพล   จอมคํา      ครูโรงเรียนหอพระ                           กรรมการ 
       ๑๒. นางประไพพร  ต้ังสุนทรขันธ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวพิมเพ็ญ  กลับอุดม ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
       ๑๔. นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวเกศแก้ว  ช่ืนใจ  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตดัสิน 
         ๑. นางโสภา  ชมชื่น  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                  ประธาน 
         ๒. นายเสถียร  การคนซื่อ  ครูโรงเรียนสันกําแพง            กรรมการ 
         ๓. นายบุญเฑียร สว่างมณีเจริญ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                       กรรมการ 
         ๔. นางสาวปัณชญา จักรชัยชาญ ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย                      กรรมการ 
         ๕. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์          กรรมการ 
         ๖. นางสาววัชราภรณ ์ แซ่ลี ครูโรงเรียนหอพระ                           กรรมการและเลขานุการ 
๖. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางประภัสสรณ์  เล็กธํารง   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                      ประธาน      
         ๒. นายนันทนัช  นันทพงษ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                    กรรมการ  
         ๓. นางเรณู   มีน่วม    ครูโรงเรียนสันกําแพง                           กรรมการ 
         ๔. นายธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล     ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวนิภา  สัจจญาติ           ครูโรงเรียนหอพระ             กรรมการ 
         ๖. นายสรายุทธ  เริญกาศ  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                 กรรมการและเลขานุการ 

๗. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 

๑. นายอดิศักด์  มหาวรรณ      ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย          ประธาน 
๒. นายสถิต  ตาคํา                  ครูโรงเรียนสันกําแพง           กรรมการ 

                -/๓. นางสาวชฎาภรณ์.........   



๑๓๖ 
 

 

        ๓. นางสาวชฎาภรณ์  สาติ           ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางอัญชลี   ธรรมขันธ์            ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นางอาริยาภรณ์  จําลอง  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการและเลขานุการ         
๘. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายไพบูลย์  เพชร์แก้วนา    ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย          ประธาน 
         ๒. นางรุ่งรัตน ์ ชีวสาธน์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย         กรรมการ 
         ๓. นายถวิล  ต๊ะตา  ครูโรงเรียนสันกําแพง              กรรมการ 
         ๔. นายพีรพล นรเศรษฐสุรภี   ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการ 
         ๕. นางภัทรา   ภัทรพงษ์  ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม             กรรมการ 
         ๖. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประสานงานการแข่งขนัแต่ละกิจกรรม 

๑.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพคณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ และระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

         ๑. นายทวีชัย ปฤกษากร   ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                    กรรมการ 

๒.กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

         ๑. นางสาวปทุมพร  นามวงศ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย         กรรมการ 

๓.กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           

         ๑. นางโสภา   ชมชื่น                ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ              กรรมการ 

๔.กิจกรรมการแข่งขัน GSP และห้องปฏิบติัการ GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

         ๑. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ           กรรมการ 

         ๒. นางสาวชฏาภรณ์  สาติ    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย        กรรมการ 

สนามแข่งขัน ณ  โรงเรียนวารีเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ชุดที่  ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โปรง่ใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
 
              -/คณะกรรมการ........ 



๑๓๗ 
 

 

คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่ 

             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมจีํานวน 
             ไมค่รบตามเกณฑ์การแข่งขัน  
             ประกอบด้วย 

 ๑. กิจกรรมการแข่งขนัอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสนิ 
         ๑. นางพุทธชาติ  ศิริปัญญา      ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                    ประธาน 
         ๒. นางสาวจิราภรณ์  ตรียาพันธ์     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ  
         ๓. นายอัธยา เกลี้ยกล่อม         ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   กรรมการ    
         ๔. นางอภินันท์ ล้อสนิคํา       ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย                                     กรรมการ  
         ๕. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย        ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย               กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง 
         1. นางกนกกาญจน์  วัฒนกูล        ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   ประธาน 
         2. นายสิทธิพร  สินธุปี        ครูโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่                              กรรมการ 
         3. นางอภิวันท์  เลี่ยมมินฟุล       ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ  
         4. นางพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์         ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ          
         5. นางศรีพรรณ  นาพรม      ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ   
         6. นางสุนันท์ สโมสร                ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         7. นางอําพรรณ  ใจแน่น   ครูโรงเรียนหอพระ                                            กรรมการ 
         ๘. นางเบญจมาศ การคนซื่อ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                                         กรรมการ   
         9. นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ   
       10. นางสาวศิริชา  จุฑามาศ  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
       11. นายนิโรจน์   แก้วชะเนตร        ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                กรรมการและเลขานุการ   
๒. กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางทิพาพร  ขวัญแก้ว      ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                    ประธาน 
         ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะ     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                           กรรมการ  
         ๓. นางเสริมสุข  เจียมตน        ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                  กรรมการ          
         ๔. นางสาวชมพูพักตร์  นิลคง        ครูโรงเรียนหอพระ                                         กรรมการ   
         ๕. นางสาวพิมลพร  แสนสุรินทร์    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         1. นายสมศักด์ิ  ปริชานิ         ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                    ประธาน         
         2. นางไพลิน เสียงเพลิน   ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                              กรรมการ  
         3. นายเชษฐา  แซ่เต็ง        ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ  
                   -/4. นายรุ่ง.........   



๑๓๘ 
 

 

         4. นายรุ่ง  พันธ์ศรีวงศ์       ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ   
         5. นางสาวพิมพรรณ  ช่วงสกุล      ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         6. นางสุณี ดรุณธรรม        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ 
         7. นางวัชรวีร์  คําไทย                 ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                              กรรมการ                      
         8. นางบุษบา พงษธา       ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         9. นายพิชาภพ ใจมั่น                 ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                  กรรมการ 
       10. นางสาวธิดารัตน์  เกยงต์ ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
       11. นางพิมล  อนันตา               ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. รศ.ดร.พัชรินทร์  ระวียัน      ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                          ประธาน 
         ๒. นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธ์    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                 กรรมการ  
         ๓. นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์        ครูโรงเรียนจอมทอง                                          กรรมการ  
         ๔. นางทองมุข  โปธา                  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                           กรรมการ   
         ๕. นางสาวดวงใจ  ดวงลาภา ครูโรงเรียนสันป่าตอง                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง       
         ๑. นางสาวพิมพรรณ ช่วงสกุล       ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   ประธาน                      
         ๒. นางสาวเนติมา  สทิธิสงคราม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ          กรรมการ 
         ๓. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี          ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
 

๔. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ      ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ประธาน 
         ๒. นางวัชราพร  ฉลาด       ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                             กรรมการ  
         ๓. นางอาริสา  สัจจาลักษณ์        ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                กรรมการ             
         ๔. นางจันทร์ดาว แสงแก้ว            ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                  กรรมการ   
         ๕. นายไพโรจน์  ท้าวแก้ว   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง       
         1. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี         ศึกษานิเทศก ์                                ประธาน  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         2. นายณฐนน ลือใจ                   ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                     กรรมการ 
         3. นางสาวจิรวดี  ดวงสวัสด์ิ          ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายรวิศ  ทัศคร          ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ประธาน 
         ๒. นางสาววงเดือน  โปธิปัน     ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                 กรรมการ  
             -/๓. นางวันทนา......... 



๑๓๙ 
 

 

         ๓. นางวันทนา ขอดศิริ        ครูโรงเรียนหอพระ                                            กรรมการ          
         ๔. นางสาวปิยฉัตร ขวัญเอื่ยมเจริญ  ครูโรงเรียนจอมทอง                                   กรรมการ   
         ๕. นางจุฑารัตน์  สมบัติ    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย            กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง      
         1. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี          ศึกษานิเทศก ์                ประธาน  
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         2. นายณฐนน ลือใจ                   ครโูรงเรียนวารีเชียงใหม่                               กรรมการ 
         ๓. นางจีรฉัตร   ศิร ิ            นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการและเลขานุการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
 

๖. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางศศิธร  วงศ์เรือง           ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ประธาน                      
         ๒. นายชนินทร์  ทิพยสุนทรานนท ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                 กรรมการ  
         ๓. นายสมบูรณ์  สุรยิา        ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                           กรรมการ          
         ๔. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน          ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                             กรรมการ   
         ๕. นายพุทธชาติ  แก่นธิยา  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                 กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลางและรับลงทะเบียน       
         ๑. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี         ศึกษานิเทศก ์                ประธาน  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๒. นางธันยาภัทร์  ธนะพงศ์นิธิศ     ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                      กรรมการ 
         ๓. นางสาวศริรัตน์  ธรรมขันธ์        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางศิริพร  พรหมวงศ์       ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                          ประธาน 
         ๒. นางจุฑารัตน์  เวียงลอ    ครูโรงเรียนจอมทอง                                     กรรมการ 
         ๓. นางศิราภรณ์  จันทรสิริกุล      ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                           กรรมการ          
         ๔. นางธัญลักษณ ์ วุฒิคุณ  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ   
        ๕. นางลาวัณย์  แหวนเพชร  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง      
          ๑.นางสุรัตน์นาร ี จี๋ครีี         ศึกษานิเทศก ์                        ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         2. นางอรอนงค์  เยี่ยมเจริญ         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                    กรรมการ 
         ๓. นางสาวศริรัตน์  ธรรมขันธ์        ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                    กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                 ประธาน 
                    -/๒. นางสาวนารถกาญจน์......... 



๑๔๐ 
 

 

         ๒. นางสาวนารถกาญจน์ ใจมูล    ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   กรรมการ  
         ๓. นางสาวดรุณี    เปลา      ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                            กรรมการ          
         ๔. นายธนิต  มินวงษ์                  ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                              กรรมการ   
        ๕. นางนิภาพรรณ์  กิจพจน์  ครูโรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลางและรับลงทะเบียน       
         1. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี         ศึกษานิเทศก์                                  ประธาน  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         2. นางสาวนิชาภา สมต๊ิบ             ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                     กรรมการ 
         3. นางสาวสุรางคณา กันทะอินทร์  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
 

๙. กิจกรรมการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ประธาน 
         ๒. นายวรวัฒน์  ธรรมวงศ์   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         ๓. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศ ครูโรงเรียนจอมทอง                                          กรรมการ          
         ๔. นายไชยา ชมพูป้อ  ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย                            กรรมการ   
         ๕. นายธีรเดช อ๊อดปัญญา   ครูโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง       
         1. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี         ศึกษานิเทศก ์               ประธาน 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         2. นางวสิตา  ท้าวคํามา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           กรรมการ 
         3. นางสาวชัชฎาภรณ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ดร.พนิดา  รัตนปิติกรณ์           ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ประธาน                      
         ๒. นายปิยะ  ไชยอ้าย   ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                               กรรมการ  
         ๓. นายสําราญ โปธานนท์       ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                      กรรมการ          
         ๔. นางรุจิเรศ  เลขธรากร             ครูโรงเรียนจอมทอง                                    กรรมการ   
         ๕. นายอดิศร  ดํารงกิจ                ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย          กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง    
         1. นางสุรัตน์นารี  จี๋ครีี         ศึกษานิเทศก์                                 ประธาน  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๒. นางสาวดรุณี ชัยเขิน               ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                  กรรมการ 
         ๓. นางสาวพัชรพรรณ  สมัมาอรรถ  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่            กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัเครื่องบินพลงัยางประเภทบนินาน ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายเทวิน  มูลวรรณ์     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  ประธาน 
              -/๒. นางวิจิตรา.........   



๑๔๑ 
 

 

         ๒. นางวิจิตรา  สุวรรณ       ครูโรงเรียนสันกําแพง                                        กรรมการ  
         ๓. นายพิพัฒน์  อุตะมะ      ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                          กรรมการ          
         ๔. นายวิรัตน์  ปาละปิน              ครูโรงเรียนจอมทอง                                        กรรมการ   
         ๕. นายไพรัช เฉยเมล์  ครูโรงเรียนหอพระ                          กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัเครื่องบินพลงัยางประเภทบนิไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายนิพรรณ์  ปิยนันทคุณ ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                               ประธาน 
         ๒. นายนิวัฒน์  ภัควนิตย์       ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                     กรรมการ 
         ๓. นางสาวนพวรรณ  คุณาธรรม     ครูโรงเรียนจอมทอง                                            กรรมการ 
         ๔. นางอินทิรา อริยะจักร             ครูโรงเรียนสนักําแพง                                  กรรมการ   
         ๕. นายเกียรติคุณ สวุรรณขัดศรี ครูโรงเรียนหอพระ                          กรรมการและเลขานุการ  
 

๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัเครื่องบินเล็กบังคับด้วยประเภท ๔ ช่องสญัญาน ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙  สศศ.         ประธาน                      
         ๒. นายสุเทพ  ลิอุบล         ครูโรงเรียนอรุโนทัยวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๓. นายกิติพงษ์  เพชรประดับ        ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการ 
         ๔. นายสุริยัน  ไทยโคกสี     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ฯ     กรรมการ 
         ๕. นายภานุพงศ์  พูลทาจักร         ครูโรงเรียนจอมทอง            กรรมการ  
         ๖. นางสาวนันทพร  กตะศิลา        ครูโรงเรียนจตุรภูมิวิทยาคาร           กรรมการ  
         ๗. นายชัยวัฒน์  ประพาส            ครูโรงเรียนจตุรภูมิวิทยาคาร           กรรมการ   
         ๘. นายวศิน  มังคลาด    ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                กรรมการและเลขานุการ      
๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัอากาศยานบังคบัด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ ( Fantacy Frying)  
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายสมคิด  ไชยวงศ์    ครูโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคาร                         ประธาน 
         ๒. นายบัญชา  อานนท์         ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม                                 กรรมการ 
         ๓. นายเดชา  ทนันไชย           ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา                            กรรมการ 
         ๔. ว่าที่ร้อยตรียศ  สกัลอ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม           กรรมการ 
         ๔. นายแอ๊ด  ชาวน่าน                ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม                           กรรมการ  
         ๖. นายนพดล  สุขดี                   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน            กรรมการ 
         ๗. นายอรรถพันธ์  สทิธิ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน                                   กรรมการ 
         ๘. นายปรีชา  โพธ์ิธร  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                 กรรมการ 
         ๙. นายณัฐพงษ์  คลงัวิเชียร ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                    กรรมการ 
       ๑๐. นายจาตุรงค์  อ้นโสภา  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                              กรรมการ 
       ๑๑. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี  ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                  กรรมการและเลขานุการ 
 
                        -/สนาม........ 
 



๑๔๒ 
 

 

สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนคิลานนาเชียงใหม่   อําเภอเมืองเชียงใหม่    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ชุดที่ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม และคณะกรรมการตัดสนิ 
คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม  
            มีหน้าที่    
            บริหารจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและ 
             อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินใหดํ้าเนินการด้วยความเรียบร้อย         
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอํานวยการสนามแข่งขนั 
ประกอบด้วย 
         ๑. นายบุญเสรญิ    สุริยา        ผู้อํานวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       ประธาน 
         ๒. นายฐิตติณัฐ  ศักด์ิธนานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                   รองประธาน 
         ๓. นายสุพล  ประสานศรี  ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม            รองประธาน 
         ๔. นายณรงค์  มงคล                ผู้อํานวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม                   รองประธาน 
         ๕. นายสุริยา  ชุ่มมะโน              ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม              รองประธาน 
         ๖. นายสวัสด์ิ  กรรมสิทธ์ิ           ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่แตง                     รองประธาน 
         ๗. นายวีระ  ศิริรัตน ์                ผู้อํานวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม                รองประธาน 
         ๘. นายปตินันท์   ไชยวรรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม           รองประธาน 
         ๙. นางธารทิพย์     แก้วเหลี่ยม   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่         รองประธาน  
       ๑๐. นายสิทธิพงษ์  ศรีหล้า  ศึกษานิเทศก ์               กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔      
       ๑๑. นางเรณู   ประยูรชาติ  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม          กรรมการ 
       ๑๒. นางพักตร์พิมล อนรุักษ์ชินะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวศรินยา  ดวงสัน      ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม             กรรมการ 
       ๑๔. นายจรัล  กาอินทร์  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม             กรรมการ 
       ๑๕. นางอัมพร   อุดม  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                กรรมการ 
           -/๑๖. นายบรรจบ.........   



๑๔๓ 
 

 

       ๑๖. นายบรรจบ  เจียมเจริญศักด์ิ    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ        กรรมการ 
       ๑๗. นางพิกุล    นิตย์อํานวยผล  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๘. นายวสันต์      คงมั่น  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ        กรรมการ 
       ๑๙. นายทวี   ฤทธิเดช  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
       ๒๐. นายประจวบ คําพิชัย   ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๒๑. นางภาวิณ ี  ตติวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๒๒. นางสาวนิธ์ิวดี เจดีย์ถา   ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๒๓. นางสายสุนีย์ ศรีจนัทร์ดร       ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
       ๒๔. นายปานเทพ  ชมภูรัตน์         ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๕. นายสมพงษ์    พิรา  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๖. นางสาวปฏิพัตร   สุขแยง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการรับลงทะเบียนและโสตทัศนูปกรณ ์
          ประกอบด้วย 
         ๑. นางเรณู   ประยูรชาติ  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นางพักตร์พิมล   อนุรักษ์ชินะ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม             รองประธาน 
         ๓. นางสาววรัศมี   พงษ์ตา  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการ 
         ๔. นางอนงค์   อินทจกัร  ครูโรงเรียนหางดงรฐัราษฎร์อุปถัมภ์      กรรมการ 
         ๕. นายบดินทร์   ศรลีา  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่       กรรมการ 
         ๖. นางไพลิน   เขื่อนแก้ว  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๗. นางสุพร   แพรทอง  ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม       กรรมการ 
         ๘. นายพิพัฒน์พงษ์   ดวงสว่าง ครูโรงเรียนสันติสุข        กรรมการ 
         ๙. นางพัชรินทร์   สุภามวล ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย       กรรมการ 
       ๑๐. นางสาววิจิตรา   อุปาละ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๑. นางสาววราภรณ์   พูดตรง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๒. นางสาวสุพรรณธิชา  เภาศรี ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๓. นางสาวจุฑามาศ  คําผัด ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๔. นายชานนท์   สุวี  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๕. นายทวิชา   ตาวินโน  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๖. นายธวัชชัย   ใหม่ศร ี  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวปฏิพัตร   สุขแยง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๘. นางสาวทิพากร   สมโน  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                  -/๑.กิจกรรม......... 



๑๔๔ 
 

 

๑.กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางอําไพภรณ์   จติต์ระเบียบ   ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นางนงเยาว์   ภูมิคอนสาร   ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๓. นางวัชรี   รังกลาง    ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๔. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร   ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นางรัตนา   วรรณสอน   ครูโรงเรียนแมแ่ตง                  กรรมการและเลขานุการ 
๒.กิจกรรมการแข่งขัน เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพงษ์ศักด์ิ    เล็กบุญญาสิน   ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นายอ้อยทิพย์    ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางอาภรณ์    วิชัยขัทคะ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางจันทนา    อินทจักร  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นายสุรพล    ยะคําป้อ  ครูโรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๓.กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น    
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นางยุพิน   ผันผาย  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นายทวี   ทัดแพ  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม        กรรมการ 
         ๓. นางสาววรนิตย์   คําลือ  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๔. นางนฤมล   ดวงสร้อย   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นางสาวไพริน   เขือ่นแก้ว ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๔.กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย    
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นางภาวนา      เลศิชีวกานต์    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นางกัญญภัค   คุ้มรักษ์         ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๓. นางกฤษดาภรณ์   ภูมิสินศิร ิ  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางจันทิรา     จันทเลิศ  ครูโรงเรียนสันติสุข        กรรมการ 
         ๕. นางอ้อยทิพย์  ทองดี          ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๕.กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สัน้  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนีรานันท์   นาคกระแสร ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นายบุญเลิศ  สามแก้ว     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
             -/๓. นายสมควร.........    



๑๔๕ 
 

 

         ๓. นายสมควร   อินต๊ะวงค์  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๔. นายเดชา   ต้ังใจ           ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นางชนกพร   ศรทัธา     ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
๖.กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางลัดดาวัลย์  มณีแก้ว  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นางไพริน   ปัญญาแก้ว   ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางสาวมาลัย   พงค์กู่    ครูโรงเรียนไชยปราการ        กรรมการ 
         ๔. นางอภิรดี   เพ่งพิศ    ครูโรงเรียนปายวิทยาคาร        กรรมการ 
         ๕. นางนรารัตน์   โภคาเทพ  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่        กรรมการและเลขานุการ 
๗.กิจกรรมการแข่งขัน ละครประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖     
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพรรณนา   จาตุรพาณิชย์   ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นางเจือจันทน์   มากมูล         ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
         ๓. นางสาวศรีจันทร์   พิบูลย์   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                      กรรมการ 
         ๔. นางพันธ์ทิพย์   เอกฉาย   ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการ 
         ๕. นางใจทิพย์   แก้วมงคล   ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๘.กิจกรรมการแข่งขันเล่านทิานคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสุธินันท์   คําสุข              ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์        ประธาน 
         ๒. นางศรีนวล   บุญรกัษา         ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางสาคร   ผลอินทร์          ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางเกศริน   ธรรมขันแข็ง   ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
         ๕. นางทิภาพรรณ   ดวงเกตุ          ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๙.กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสุดฤทัย   สมบูรณ์วิทย์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. พระครูมณี   วรรณประดิษฐ พระครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางสาววาสนา   ต้ังชัยสุริยา ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๔. นางมิ่งขวัญ   ธรรมสโรช ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕  นางสุคนธ์   เกษมกุลทรัพย ์ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการและเลขานุการ       
 
                -/๑๐.กิจกรรม......... 



๑๔๖ 
 

 

๑๐.กิจกรรมการแข่งขนัมารยาทไทย  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเพลินพิศ   สุขพูลผล         ครูโรงเรียนแมแ่ตง         ประธาน 
         ๒. นางพัทยา   รัตน์เลิศลบ     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางชรินทร์   ไทยตรง         ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๔. นางเพ็ญศรี   ทับทมิ  ครูโรงเรียนนวมินทรราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางพรทิพย์   มูลประการ       ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.กิจกรรมการแข่งขนั สวดมนต์แปล  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖    
คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสินสวดมนต์ภาคภาษาบาล ี
         ๑. นายจําลอง      กิจสุภา          ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม         ประธาน 
         ๒. นายประเสริฐ  ดวงวาส        ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นายณัฐศักด์ิ    สามรอดภัย  ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๔. นางรุจริัตน์      จติรากร        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางพีราวรรณ   สนุทรวิภาค ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินสวดมนต์ภาคภาษาอังกฤษ 
         ๑. นางเอมอร   กันทะวัง  ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นางสาววีณประภา  เชิงเชาว์ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางราตรี    ศิริพรรค  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการ 
         ๔. นางพัชรินทร์   กันวนา  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นางอรนุช   งอกศกัดา  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน  ณ โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  
ชุดที่ ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม/คณะกรรมการประสานงาน/คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม 
            มีหน้าที ่
            บริหารจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและอํานวยความ 
             สะดวกแก่คณะกรรมการตัดสิน ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการประสานงาน 
 
            -/มีหน้าที่......... 



๑๔๗ 
 

 

             มีหน้าที ่
             ประสานงานอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการทุกฝ่ายและครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม 
         ๑. นายอรรถเสฏฐ์   สุสุข      ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       ประธาน 
         ๒. นางประกายศรี  สขุเสถียร รองผู้อํานวยการนวมินทราชูทิศ พายัพ            รองประธาน 
         ๓. นายสุเทพ  ต่ายทรัพย์  รองผู้อํานวยนวมินทราชูทิศ พายัพ             รองประธาน 
         ๔. นายพล   พิชัย   รองผู้อํานวยการนวมินทราชูทิศ พายัพ            รองประธาน 
         ๕. นางพยอมศรี วรุณวนารักษ์ ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๖. นางปาริชาต ธนัญชัย  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๗. นางภาวนา พงค์เจริญ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๘. นางสาวศุภวรรณ สงวนแก้ว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๙. นางนารีรัตน์ มาลีหอม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวสารภี  เมธประสพสันต์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๑. นางสาวพิรุณทิพย์  แซมู่ ่ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๒. นางวัฒนา เจริญเกตุ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๓. นางสายพิน   หัวเมืองแก้ว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๔. นางสาวศิรินันท ์  ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวพัชรินทร์ จันที  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
       ๑๖. นายวิชมัย   เขตสกุล  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๘. นางสุปราณี ยะมงคล    ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑๙. นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการประสานงานการแข่งขนัแต่ละกิจกรรม 
๑.กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน  
         ๑. นางสิรธร   ศักด์ิสงู  ครูโรงเรียนหอพระ          ประธาน 
         ๒. นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคํามา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๓. นายเอกชัย ปานัน  ครโูรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย                กรรมการและเลขานุการ 
 
                  -/๒.กิจกรรม......... 



๑๔๘ 
 

 

๒.กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางนพพร    วิวัฒนเศรษฐ ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ          ประธาน 
         ๒. นางจิราพร    ไชยอินทร์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                 กรรมการ 
         ๓. นางสาวบุษบา  ใจคํา  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                  กรรมการและเลขานุการ 
๓.กิจกรรมการแข่งขัน  Story Telling  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นายสมพร   ใจบุญนอก           ครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย          ประธาน 
         ๒. นางชญาภา  วิชชาวณิชนันท์ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                  กรรมการ 
         ๓. นายคณิน  บุญเสริฐ  ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 
๔.กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางภาวนา     พงค์เจริญ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ            ประธาน 
         ๒. นางสาวศิริลักษณ์  สายวงศ์เปี้ย ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม        กรรมการ                      
         ๓. นางกานดา  จุณจนัทร์ขาว ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
๕.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางรุ่งละภีร์   ครฑุมาศ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                   ประธาน 
         ๒. นางฉันทวรรณ  กิตติพงค์เดช ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม        กรรมการ 
         ๓. นางสาวนิศารัตน์ สุขษาเกษ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย            กรรมการและเลขานุการ 
๖ กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางปนัดดา   มณจีักร  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน         
         ๒. นางอมรา   ทองบ่อ  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางปรารถนา จีนาใหม ่ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๗.กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นายปรีชา วิริยะชินการ        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นางกมลพรรณ   องค์ชัย ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๓. นางกรรณิการ ์ ควรอนันต์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
๘ .กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางสาวสารภี  เมธประสพสันต์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นางมัณฑนา แสงอรุณ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางณฐา  สุวรรณรัฐ  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 
 
                  -/๙.กิจกรรม......... 
 



๑๔๙ 
 

 

๙.กิจกรรมการแข่งขัน Skit  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางศศิธร ชัยมณ ี  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       ประธาน 
         ๒. นายสวง  วงษา   ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๓. นางสุรัตน์  สินประสาธน์ ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.กิจกรรมการแข่งขนั Skit ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางสาวสุชญา   หริัญญสุวรรณ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นางสาวปาริชาติ  บุญแก้ว ครูโรงเรียนหอพระ                   กรรมการ 
         ๓. นางยุพา  สองเมืองแก่น  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.กิจกรรมการแข่งขนั Crossword  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน  
         ๑. นายไพรัช วิจันทร  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นายชุมพล  ปริมติร  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นายพรเทพ  ปอโซโร  ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.กิจกรรมการแข่งขนั Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นายไพรัช    วิจันทร      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นายภิญโญ  คล้ายบวร  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางลักษณา สุวรรณเดช  ครูโรงเรียนหอพระ             กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.กิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาฝรัง่เศส 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางสาวทัศนีย์  เกษรศร ี ครูโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส ์       กรรมการ 
         ๒. นางสาวจิราพร    จงรักษ์ ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
๑๔.กิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาญี่ปุน่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางสาวสาวิตรี    ทิยะธรรม ครูโรงเรียนสันกําแพง         ประธาน 
         ๒. นางสาวภธิรารัช   ยืนยง ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางสาวจิราวรรณ ศรียงค์  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัพดูภาษาญี่ปุน่ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นายทศพล  ดวงพร  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        ประธาน 
         ๒. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์เป็ง ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๓. ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนาเจริญกูร ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา       กรรมการ 
         ๔. นายสราวุฒิ    ชํานาญเสอื ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
 
                -/๑๖.กิจกรรม......... 
 



๑๕๐ 
 

 

๑๖.กิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาจีน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นายธวัชชัย    ใจคํา  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นางสาวบานเย็น   ฤทธิไตรภพ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางสาวเบญจมาศ จอมนงค ์ ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ        
๑๗.กิจกรรมการแข่งขนั การพูดภาษาจนี ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงาน 
         ๑. นางสาวพิรุณทิพย์   แซ่มู ่ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        ประธาน 
         ๒. นางสาวจุฑามาศ  ปุกคํานวล ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางสาวศิระกาญจน์  ธนจอมสุรางค์  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑.กิจกรรการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางปรียา  ก้อนแกว้  ครูโรงเรียนสารภพิีทยาคม         ประธาน 
         ๒. นายธนัส  วิชาเจริญ  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. Mr.Rusty Teer  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๔. Mr.Philip Staniforth ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม         กรรมการ                      
         ๕. นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
๒.กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางวัฒกา  เนตรศักด์ิเกษม ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นางกาวิลยา สอนวัฒนา         ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยพายัพ       กรรมการ 
         ๓. Ms.Heidi  Cokerham  ครูโรงเรียนบริรักษ์ศึกษา        กรรมการ 
         ๔. Ms.Paige  Mills  ครูโรงเรียนบริรักษ์ศึกษา        กรรมการ 
         ๕. นางศรีนวล บุญธรรม ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๓.กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพรสวรรค ์ บุญอยู่  ครูโรงเรียนหอพระ              ประธาน 
         ๒. นางโสภา  สมหนนุ  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. Mr.Peter  Jensen  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. Mr.Nathan Ritter  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นางสาวทิพย์วรรณ  บุญถึง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                  กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นางแน่งน้อย โกศลโพธิทรัพย์ ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
 
            -/๓. Mr.Richard......... 



๑๕๑ 
 

 

         ๓. Mr.Richard Short  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. Mr.Kelly Askwig  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นางทิพย์ธารา ประทุมมณ ี ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                 กรรมการและเลขานุการ 
๕.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเกษร  วัชรปรียา ครูโรงเรียนหอพระ         ประธาน 
         ๒. นางพิมพ์พรรณ จันทร์ศิร ิ ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
         ๓. นางรุ่งนภา ฟูธรรม  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๔. นางสาวเพชรรัตน์ สุริยา  ครูโรงเรียนแมแ่ตง         กรรมการและเลขานุการ  
๖.กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางประภากร  วงค์นาง  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นางพรทิพย์    ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์      กรรมการ 
         ๓. นางพัชรี  วงศ์สุธาวี  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๔. Ms.Marisa Louw  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางศุภวรรณ มาตย์ทา  ครูโรงเรียนสันกําแพง                   กรรมการและเลขานุการ 
๗.กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวนฤมล ฉายานนท์ ครูโรงเรียนหอพระ         ประธาน 
         ๒. นางสาวรุจิรดา จันทระ  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๓. นางผ่องพรรณ ชัยสาร  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. Mr.Norman Sinsuan ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางปวราย์ เรืองมณี  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการและเลขานุการ           
๘.กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเวียงจันทร์ จันทร์งาม ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        ประธาน 
         ๒. นางประดับดวงปานันท์  ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. Mr.Roberto Sanchez, JR. ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ             กรรมการ 
         ๔. Mr.Anthony Onchiri  Masi ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางรุ่งทิพย์ พิณโนเอก ครูโรงเรียนหอพระ                  กรรมการและเลขานุการ 
๙.กิจกรรมการแข่งขัน Skit(ละครสัน้)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        ประธาน 
         ๒. นางน้ําฝน โทปุญญานนท ์ ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
          ๓. Mrs.Patty Mahlum ครูโรงเรียนบริรักษ์ศึกษา        กรรมการ 
          ๔. Mr.Pete Mahlum ครูโรงเรียนบริรักษ์ศึกษา        กรรมการ 
         ๕. นางสายสุนีย์ กัณชัย  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
               -/๑๐. กิจกรรม......... 



๑๕๒ 
 

 

๑๐. กิจกรรมการแข่งขนั Skit(ละครสัน้)  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาววัชรี สาริกบุตร ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม         ประธาน 
         ๒. นางวิรัชนี มาตันทัง ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. Ms.Marisell Loubser ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๔. Ms.Susan Teer  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๕. นางวราภรณ์ ประไพชาติ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ         
๑๑.กิจกรรมการแข่งขนั Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธ์ิ ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นางสุนีย์  เสมอใจ  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการ 
         ๓. นางทิวาพร  เตชะรุจิพร  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม        กรรมการ 
         ๔. นางกฤษณา บุญหล่อ  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นางสาวชัญญพิชญ ์ ระดม ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.กิจกรรมการแข่งขนั Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางขวัญปวีณ์    สรรสรพิสุทธ์ิ    ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                ประธาน 
         ๒. นางภรภัทร วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นางพงศ์ยุพา ณ ลําพูน ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์      กรรมการ 
         ๔. นางรุ่งนภา ยืนธรรม  ครูโรงเรียนแมแ่ตง        กรรมการ 
         ๕. นางนฤมล ทองเจียม ครูโรงเรียนหอพระ         กรรมการและเลขานุการ 
๑๓ การแข่งขนัทักษะการพดูภาษาฝรัง่เศส 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ ครูโรงเรียนสันกําแพง                   ประธาน 
         ๒. นางไพรินทร์  นันทะเสน ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันทา สุทธิเจริญ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางสาวปาริชาติ  สุทธิเวทย์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        กรรมการและเลขานุการ  
๑๔.กิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาญี่ปุน่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวจันทนา  จันทรไพจิตร ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        ประธาน 
         ๒. Ms.Takatsuka   Naoko เจแปนฟาวด์เดชั่น        กรรมการ 
         ๓. Mr.Takamichi  Chikira  สถาบันสอนภาษา มช.        กรรมการ    
         ๔. Mr.Hiromu  Izuwa  ครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน       กรรมการ 
         ๕. นางสาวกาญจนา  อินต๊ะขัติ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๖. นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
 
                -/๑๕.กิจกรรม......... 



๑๕๓ 
 

 

๑๕.กิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาญี่ปุน่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสมพร  เทียมทอง  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                 ประธาน 
         ๒. Ms.Takatsuka Naoko  เจแปนฟาวด์เดชั่น                 กรรมการ 
         ๓. Mr.Yamaki Isao  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น                กรรมการ 
         ๔. Mr.Akiko Sakai  มหาวิทยาลัยแม่โจ้                 กรรมการ 
         ๕. นายธีรัช  ลอมศร ี  ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี                 กรรมการ 
         ๖. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ    
๑๖.กิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสมศักด์ิ แซ่ห ู  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. Ms.Chen  Dongping  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๓. Ms.Xu Shanshan  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๔. Ms.Lei Ou   ครูโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู ่ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. การแข่งขันพูดภาษาจนี ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวเพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. Mrs.Yan Yu   สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๓. Ms.Luo Yu   สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๔. Ms.Zhang Liwen  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรสั ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์         กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม 
            มีหน้าที ่
            บริหารจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและ 
             อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสนิ ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
              -/คณะกรรมการ......... 



๑๕๔ 
 

 

คณะกรรมการดําเนินงานทกุกิจกรรม 
         ๑. นายพิชิตพล   สทุธิสานนท ์ ผู้อํานวยการ                                              ประธาน 
                                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔                                      
         ๒. นางนิตยา   บุญเปง็  ผู้อํานวยการโรงเรียนหอพระ                             รองประธาน 
         ๓. นางนวลจรสพรรณ พรหมเมตจติรองผู้อํานวยการโรงเรียนหอพระ       กรรมการ                      
         ๔. นายนภดล   เครอืแก้ว  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม                                  กรรมการ 
         ๕. นางสาวดวงเดือน   ทะนันชัย ครูโรงเรียนพระหฤทัย                                         กรรมการ 
         ๖. นายพงษ์พันธ์    นิลคง  ครูโรงเรียนหอพระ           กรรมการ 
         ๗. นายสมนึก    ชูจนัทร์  ครูโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม                                กรรมการ 
         ๘. นายโสรัจน์    โพธ์ิจันทร์ ครูโรงเรียนหอพระ                                     กรรมการ 
         ๙. นางอุไรวรรณ    เพ็ชรณสังกุล ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม                              กรรมการ 
       ๑๐. นางวัลยา    บุตรดี  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    กรรมการ 
       ๑๑. นายละพิน    กุนนะ  ครูโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม                              กรรมการ 
       ๑๒. นายสายัณห์   สิงห์เจริญ ครูโรงเรียนหอพระ                                             กรรมการ 
       ๑๓. นายสาคร    กุญจนะ  ครูโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม                                กรรมการ 
       ๑๔. นายบุญธรรม   สทุธิกลัด ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                 กรรมการ 
       ๑๕. นางอัสรา    วงศ์มณี  ครูโรงเรียนหอพระ                                       กรรมการ 
       ๑๖. นายศรราม    จามมาตย์ ครูโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม                  กรรมการ   
       ๑๗. นายไกรสร    มนญูศักด์ิ  ครูโรงเรียนหอพระ                              กรรมการ   
       ๑๘. นายสุกฤษฎิ์  สมจิตร  ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
       ๑๙. นางสาววิลาพร   เสนารักษ ์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                 กรรมการ 
       ๒๐. นางวิลานันท์  ศรลีาชัย  ครูโรงเรียนหอพระ                          กรรมการ 
       ๒๑. นางระวิวรรณ    เคนขยัน  ครูโรงเรียนหอพระ                              กรรมการ 
       ๒๒. นางสาวศรีพรรณ  วงศ์สรรศรี     ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
       ๒๓. นายวัชรพงค์  โพธ์ิวงค์    ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
       ๒๔. นายชนาธิป   ทิพย์บํารุง  ศึกษานิเทศก ์                    กรรมการและเลขานุการ                     
                                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๒๕. นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ    รองผู้อํานวยการโรงเรียนหอพระ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗๐๐ ป ี
๑. กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก 
คณะกรรมการตัดสิน   
         ๑. นางกัลยาณี   ศรีโสภณ  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                                 ประธาน 
         ๒. นายจรัญ   กองอินทร์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย             รองประธาน 
         ๓. นางจีระวัสย์   จี้เพชร  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๔. นายธนภัทร   สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                     กรรมการ 
            -/๕. นางวรรณภา.........   



๑๕๕ 
 

 

         ๕. นางวรรณภา  เพชรแก้วนา ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายธรรมศักด์ิ   ศักด์ิสง่า ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                           ประธาน 
         ๒. นางบัวใบ    สมแสง  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ             รองประธาน 
         ๓. นายอนันต์   ใจดี  ครูโรงเรียนสันกําแพง                      กรรมการ 
         ๔. นางหทัยภรณ์   หงส์วิไล ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                     กรรมการ 
         ๕. นายสิทธ์ิวิศรุฒ  พยุหมนตรี ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนันทิตา   รัตนธรรม  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                       ประธาน 
         ๒. นางอารีย์    จารุภูมิ  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย             รองประธาน 
         ๓. นางศกุนิชญ์   พิพัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
         ๔. นางธนมล     ผโลศิลป์  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์          กรรมการ 
         ๕. นายมานะ    โสภาเลิศ  ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนปรนิส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่
๔. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
คณะกรรมการตัดสิน   
         ๑. นางกิตติมา   มนญูศักด์ิ  ครูโรงเรียนหอพระ                        ประธาน       
         ๒. นายฉัตรชัย   ยะภิระ  ครูโรงเรียนสันกําแพง              รองประธาน 
         ๓. นางสาวอัจฉรีย์   คงกิตติเจริญ ครโูรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๔. นางสุพัตรา   ศุภสวัสด์ิ  ครูโรงเรียนสันกําแพง            กรรมการ 
         ๕. นายจํารัส    เกิดมงคล  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๖. นางสุพัตรา   ธนัญชัย  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะกรรมการตัดสิน   
         ๑. นายชัยวัฒน์   ดรณุธรรม ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                       ประธาน 
         ๒. นายควงชัย   วรรณเลิศ  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม             รองประธาน 
         ๓. นางอรทัย   ศรีภูษณาพรรณ ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย                     กรรมการ 
         ๔. นายณัฐพงษ์   ยุทธวิริยะ ครูโรงเรียนหอพระ                      กรรมการ 
         ๕. นายนัฐพงษ์  วัชรากรศิริ ครูโรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม)                     กรรมการ 
         ๖. นายอิสรภาพ  ศรสีุวรรณ ์ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ  
สาระดนตรี   แข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี  
(สําหรบัการแข่งขันสาระดนตรีกิจกรรมที่๑-๑o และ ๑๒-๑๓ สนามแข่งขัน ณ โรงเรียน 
                  -/ณ โรงเรียน........ 



๑๕๖ 
 

 

ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 
ชุดที่  ๗ คณะกรรมการตัดสนิการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู ้
(สาระดนตรี) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสิน 
             มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขันระนาดเอก   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวสันต์     ใบงิ้ว           วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                ประธาน 
         ๒. นางสาวมยุรี  ด้วงศร ี            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย               กรรมการ 
         ๓. นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทศิ  ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวเพ็ญ  ศรมีาละพิงค์    ครูโรงเรียนตําบลริมปิง                     กรรมการ 
         ๕. นายนพรัตน์  เขื่อนปัญญา        ครูโรงเรียนวัดบ้านเหล่า                     กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันระนาดทุ้ม   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓,  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศกัด์ิ  ไชยวงศ์    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                ประธาน 
         ๒. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์          ครูโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม             กรรมการ 
         ๓. นายกิตติ  ณ เชียงใหม่            ครูโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า                     กรรมการ 
         ๔. นายเกรียงศักด์ิ  สันเทพ        ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง                         กรรมการ 
         ๕. นางอัจฉรา    พงษเ์ย็น           ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้                 กรรมการและเลขานุการ 

๓. กิจกรรมการแข่งขันฆ้องวงใหญ่    
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
คณะกรรมการตัดสิน 
            -/๑. นางสาวธิดา.......... 



๑๕๗ 
 

 

         ๑. นางสาวธิดา เกิดผล          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                           ประธาน 
         ๒. นายสมพงษ์  ปลกูงา         ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์             กรรมการ 
         ๓. นายชัยวัฒน์   ขัดสิงห์แก้ว      ครูโรงเรียนบ้านป่าก๊อ                                กรรมการ 
         ๔. นายสมพงษ์ ขมหวาน      ครูโรงเรียนชลประทานผาแตก                 กรรมการ 
         ๕. นายเทวราช  ปงลังกา             ครูโรงเรียนบา้นป่าตุ้ม                       กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันฆ้องวงเลก็    
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิบูลย์ศักด์ิ   วิจิตระกะ      วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                   ประธาน 
         ๒. นายจักรภพ  สุริยมงคล           ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ              กรรมการ 
         ๓. นางสาวสาวิตร ี วงศ์วาร          ครูโรงเรียนวัดเมธังกราวาส                กรรมการ 
         ๔. นายอาทิป  เขื่อนแก้ว           ครูโรงเรียนบ้านสันกําแพง                  กรรมการ 
          ๕.ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติเรืองธนัน  ครูโรงเรียนสนัทรายหลวง                 กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันซอดว้ง    
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกมลฉัตร  บัวเย็น          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                 ประธาน 
         ๒. นายอรุณศักด์ิ  พิมสาร         ครูโรงเรียนบ้านต้นส้าน             กรรมการ  
         ๓. นายอุดร  สัมยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางแก้ว            กรรมการ 
         ๔. นายประเชษฐ์ คําปิงชัย        ครูโรงเรียนวัดดอนชัย                    กรรมการ 
         ๕. นางประพิมพร เดียวสมคิด       ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา            กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันซออู้   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสรายุธ  รอบรู้             วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                ประธาน 
         ๒. นายจาตุรงค์  ทาแดง         ครูโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)           กรรมการ 
         ๓. นางพัชรี  ศิริพิชยานันท์     ครูโรงเรียนบ้านสันผักหวาน               กรรมการ 
         ๔. นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง        ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย          กรรมการ   
         ๕. นางพนอ  พวงสุวรรณ       ครูโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๕๘ 
 

 

๗. กิจกรรมการแข่งขันจะเข ้   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสินี   แก้วจิโน                  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                  ประธาน 
         ๒. นายสมเดช  จองทรัพย์  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                           กรรมการ 
         ๓. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์   สีทอง  ครูโรงเรียนบ้านแม่จัน                     กรรมการ 
         ๔. นางสุลัดดา  กองสงิห์              ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม             กรรมการ 
         ๕. นางสมบูรณ์  วิริยา  ครูโรงเรียนบ้านเมืองขอน                   กรรมการและเลขานุการ 
๘. กิจกรรมการแข่งขัน ขิม – หย่อง    
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายประชา  คชเดช               วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                 ประธาน 
         ๒. นายชัชชัย  ชูควร                  ครูโรงเรียนไชยปราการ                   กรรมการ 
         ๓. นายชวลิต  แพถนอม     ครูโรงเรียนบ้านปากเหมือง             กรรมการ      
         ๔. นางทิพาพร  ศรีวิชัย               ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ           กรรมการ    
         ๕. นางทัศนีย์  อินทรตัน์              ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน                 กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขัน ขลุ่ยเพียงออ    
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายคํารณ  สุกใส               วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                 ประธาน 
         ๒. นายไพศาล  หลานคาํ  ครูโรงเรียนสันติสุข                        กรรมการ 
         ๓. นายสุวรรณวัฒนะ สีงาม   ครูโรงเรียนบ้านตากประชาคมวิทยา             กรรมการ 
         ๔. นายศุภชัย  มาอุ่น               ครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า                         กรรมการ 
         ๕. นางเกวลิน มธุรสาทิศ           ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย                  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓, ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกาญจนา ขาวงาม        วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                       ประธาน 
         ๒. นายสุเมธ  คําดา                    ครูโรงเรียนแมห่อพระวิทยาคม            กรรมการ 
         -/๓. นางสาวอินทิรา......... 



๑๕๙ 
 

 

         ๓. นางสาวอินทิรา สมพันธ์          ครูโรงเรียนอรุณเมธา                       กรรมการ 
         ๔. นางพนิดา    จันทะศรี            ครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว                  กรรมการ 
         ๕. นางสาววชิราภรณ์  อรุณภาส     ครูโรงเรียนสนัทรายหลวง                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทย  วงเครื่องสายเล็ก   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
สนามแข่งขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางผ่องพรรณ  วัชรเสถียร    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                  ประธาน 
         ๒. นายภัทรพงษ์  ไชยสุภา        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                  กรรมการ 
         ๓. นายจาตุรงค์   อวนผ่า           ครูโรงเรียนแมท่ะพัฒนศึกษา                      กรรมการ 
         ๔. นายวีระชัย   สมบัติใหม่       ครูโรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม                         กรรมการ 
         ๕. นายวรวุฒิ  พรมเสน            ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทยวงปพีาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว                                              
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖                                                                                                     
ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายถาวร  หัสดี                วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่               ประธาน 
         ๒. นางสาวอัจฉรา  รงัสรรค์    ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์               กรรมการ 
         ๓. นายชโยทิต  น้ําดอกไม้      ครูโรงเรียนบ้านนามน                               กรรมการ 
         ๔. นายกนก  บุญอุดม                 ครูโรงเรยีนบา้นแป้นวิทยาคม                      กรรมการ 
         ๕. นายธีรวุฒิ  ธาตุทอง               ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทย  วงปพีาทย์ไม้แข็งเครื่องคู ่                                                                   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖                                                                                                           
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่  อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวิทยา  มาลาทอง          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                      ประธาน 
         ๒. นายวัชรพงษ์  สมศักด์ิ             ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                       กรรมการ 
         ๓. นายวเศก  บุญอปุละ            ครูโรงเรียนป่าซาง                             กรรมการ 
         ๔. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์            ครูโรงเรียนส่วนบุญโญอุปถัมภ์                      กรรมการ 
         ๕. นางสาวสุภาวดี  ปรีดาสุวรรณ์   ครูโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัดนตรีไทยวงอังกะลุง  
ระดับมัธยมศกึษาปีที่๑-๖ 
สนามแข่งขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายชุมพล  คุณยศย่ิง             วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                     ประธาน 
         ๒. นางสาวเสาวณี  สอนวัฒนา      ครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล การศึกษาพิเศษ         กรรมการ 
         -/๓. นางสาวจีรภรณ์........   



๑๖๐ 
 

 

         ๓. นางสาวจีรภรณ์  กลิ่นโสภณ     ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม                     กรรมการ 
         ๔. นายบุญทวี  ตะยะพงศ์           ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖        กรรมการ 
         ๕. นายเฉลิม  ธรรมวิสุทธ์ิ            ครูโรงเรียนพงษ์พิกุล                         กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัวงดนตรีลูกทุง่   ประเภททีม ก  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  
สนามแข่งขัน  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอรรณพ  ภิรมย์ประเมศ      วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                         ประธาน 
         ๒. นายวิโรจน์  พรถาวร              ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                         กรรมการ 
         ๓. นายทวี  พลอยแดง                ครูโรงเรียนแม่แตง                                กรรมการ 
         ๔. นายธีระพงศ์  ปิงแก้ว            ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี                   กรรมการ 
         ๕. นายปรัชญ์  ณ เชียงใหม่    ครูโรงเรียนบ้านบวกจั่น                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. กิจกรรมการแข่งขนัวงดนตรีลูกทุง่   ประเภททีม ข  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอรรณพ  ภิรมย์ประเมศ      วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                      ประธาน 
         ๒. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิ         ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                    กรรมการ 
         ๓. นางจันทร์พร  ยันดี  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                     กรรมการ 
         ๔. นายวิสุทธ์ิ  เกษมแสงพงษ์        ครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา                           กรรมการ 
         ๕. นางพรรณิภา ไชยมงคล           ครูโรงเรียนบ้านหลักปัน                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (ชาย)   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายทยากร  สุวรรณภูมิ          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                      ประธาน 
         ๒. นายสุมิตร  แสงอรุณ              ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                   กรรมการ 
         ๓. นายสุริเทพ  รักบัว               ครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม                    กรรมการ  
         ๔. นางทัศนีย์  ยอดเมอืง             ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม                        กรรมการ 
         ๕. ว่าที่พันตรีรักษา ไชยชนะ      ครูโรงเรียนบ้านป่าตึงวิทยาคาร            กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (หญงิ)   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
              -/คณะกรรมการ......... 



๑๖๑ 
 

 

คณะกรรมการตัดสิน                   
         ๑. นายนิรุตร์  แก้วหล้า    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                 ประธาน 
         ๒. นายรุ่งอรุณ เย็นตา           ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์          กรรมการ 
         ๓. นายสมเดช  จองทรัพย์           ครูโรงเรียนแมแ่ตง                                    กรรมการ 
         ๔. นายจตุพร  วงศ์ฝัน้                ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์                        กรรมการ 
         ๕. นางผ่องพันธ์  อินทร์ชัย          ครูโรงเรียนสันทรายหลวง                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากล  (ชาย)  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนันทิตา  คุ้มมา       วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                     ประธาน 
         ๒. นายพงษ์ศักด์ิ  กองเงิน           ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                         กรรมการ 
         ๓. นายธวัช  เลาหะวาทิน           ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                           กรรมการ 
         ๔. นางอรชร  พรศิริ                  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                       กรรมการ 
         ๕. นางพิมพ์ใจ  ยานะ               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แสะ          กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากล  (หญงิ) 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗oo ป ี  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายธนพชร  นุตสาระ      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่              ประธาน 
         ๒. นายนพมาศ   ไชยชมพู       ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๓. นายวสันต์  วีระโพธิ์               ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร                       กรรมการ 
         ๔. นายดําเกิง  แก้วยศ                ครูโรงเรียนปา่ซาง                                กรรมการ 
         ๕. นางมณีวรรณ  มารยาทอ่อน     ครูโรงเรียนบ้านป่าเหมือด                  กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล (ชาย)  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายพิชิต  พลหาญ                วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                       ประธาน 
         ๒. นายชลธี  ยาระณะ                ครูโรงเรียนจอมทอง                                  กรรมการ 
         ๓. นายอนันต์  อุดแดง                ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                       กรรมการ 
         ๔. นายเทิดศักด์ิ  ศรมีงคล            ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม                        กรรมการ 
         ๕. นายสังวร  ว่องไว                   ครูโรงเรียนบา้นแม่โจ้                       กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๒. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล  (หญิง)  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
             -/คณะกรรมการ.........  



๑๖๒ 
 

 

คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพรสวรรค์  จันทะวงค์         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                   ประธาน 
         ๒. นายณัฐพล  ธัญพงษ์               ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                กรรมการ 
         ๓. นางสปันนา  แก้วตาปี          ครูโรงเรียนหอพระ                             กรรมการ 
         ๔. นายตฤบดี  นามสอนธรรมโชค   ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา                   กรรมการ 
         ๕. นายอนุวัฒน์  พรหมใบลา         ครูโรงเรียนบา้นแม่โต๋                       กรรมการและเลขานุการ 
 

๒๓. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (ชาย)  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอดุลย์  วงศ์มาลี            วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่               ประธาน 
         ๒. นายกรกช     ยํ้าทับทิม           ครูโรงเรียนเถินวิทยา                    กรรมการ 
         ๓. นายเอกดน  อินต๊ะปาน  ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง       กรรมการ 
         ๔. นายวิรัตน์  มาโนช                ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                            กรรมการ 
         ๕. นายเทวินทร์   อุทรา             ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (หญิง)   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตดัสิน 
         ๑. นายมงคล  ภิรมยค์รุฑ          วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                  ประธาน 
         ๒. นายสหรัถ  ขาวแสง             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                กรรมการ 
         ๓. นายสรรเสรญิ  ธรรมคุณ      ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                    กรรมการ 
         ๔. นายนิติศักด์ิ  เต๋จ๊ะ  ครูโรงเรียนจอมทอง                          กรรมการ 
         ๕. นายชัยศรี  พูศรี                  ครูโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด           กรรมการและเลขานุการ 
๒๕. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดขบัขานประสานเสียง   
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
สนามแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗oo ปี   
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาววันวิสาข์  อยู่ทอง         วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                          ประธาน 
         ๒. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสด์ิ     ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                    กรรมการ 
         ๓. นายศักดา  แก้วกําเนิด            ครูโรงเรียนป่าซาง                          กรรมการ 
         ๔. นายสรภูมิ  เจียงสงวน             ครูโรงเรียนแจห้่มวิทยา                   กรรมการ 
         ๕. นายอติเรก  วาวงศ์มูล             ครูโรงเรียนจิตโรภาส                        กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่   อําเภอแม่ริม    จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 
ชุดที่  ๘  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ  (สาระนาฏศลิป์) 
             -/คณะกรรมการ.........  



๑๖๓ 
 

 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมการแข่งขันรําวงมาตรฐานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางทัดดาว  เปี่ยมสุวรรณ์         วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                                   ประธาน 
         ๒. นางลําจวน  อินตากูล              ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๓. นางสาวไข่มุก  มุกดาภิรมย์        ครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง                                กรรมการ 
         ๔. นางณัฐณิชา  กรโพธิ์               ครูโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม                                   กรรมการ 
         ๕. นางพวงพยอม กาญจนคงคา      ครูโรงเรียนเถินวิทยา                       กรรมการและเลขานุการ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางทัดดาว  เปี่ยมสุวรรณ์         วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                                  ประธาน 
         ๒. นางถนอม  อินทรป์ระสิทธ์ิ   ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         ๓. นางชมนาถ  พรถาวร              ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                            กรรมการ 
         ๔. นางจุฑามาศ  น้อยยม          ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม                      กรรมการ 
         ๕. นางลําจวน  อินทะกูล             ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                  กรรมการและเลขานกุาร 
๒. กิจกรรมการแข่งขันระบาํมาตรฐาน ระดับชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเพียงแข  จิตทอง            วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                              ประธาน 
         ๒. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล         ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ                         กรรมการ 
         ๓. นางสาวเนตรนภา  ใหมใ่จ        ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม                               กรรมการ 
         ๔. นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์          ครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา                                กรรมการ 
         ๕. นางราตรี  นามเทพ    ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเพียงแข  จิตทอง            วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                      ประธาน 
         ๒. นางสาวสุพัตร์  จันแดง    ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                               กรรมการ 
         ๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                                    กรรมการ 
                -/๔. นางญาณี.........   



๑๖๔ 
 

 

         ๔. นางญาณี  โชคไพบูลย์          ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา                                   กรรมการ 
         ๕. นางราตรี  นามเทพ    ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรกัษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจิรากัน  รัตนทศันีย์           วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน 
         ๒. นางกมลวรรณ  แสงอุทัย         ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                                  กรรมการ 
         ๓. นางลัทนา  แก้วสุขแท้          ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม                                กรรมการ 
         ๔. นางนวลฉวี  ยารังกา            ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา                                 กรรมการ 
         ๕. นางไพจิตรี  ถาวรพงษ์             ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจิรากัน  รัตนทศันีย์           วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                    ประธาน        
         ๒. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง   ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                กรรมการ 
         ๓. นางบุปผา  ประยูรวงศ์          ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                               กรรมการ 
         ๔. นางธัญสินีย์  อริยา  ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร                        กรรมการ 
         ๕. นางจีราวรรณ  เลศิกุลทิพย ์ ครูโรงเรียนจอมทอง                         กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสรา้งสรรค ์
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตดัสิน 
         ๑. นายรนนท์  ตรทีพิเนตร           วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่                               ประธาน 
         ๒. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล         ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ                               กรรมการ 
         ๓. นางสุวรรณา  พันธ์ประเสริฐ      ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                      กรรมการ 
         ๔. นางพรศรี  มะโนเพ็ญ              ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์                 กรรมการ 
         ๕. นางวรรณภา  อักษรศรี            ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ          กรรมการและเลขานุการ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายรนนท์  ตรทีพิเนตร  วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่                                   ประธาน 
         ๒. นางศิริลักษณ ์ วีระโพธิ์    ครูโรงเรียนจักรคําคณาทร                                  กรรมการ 
         ๓. นายวสันต์  ต๊ิบวา  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                            กรรมการ 
         ๔. นางธนัญชนก  ใจสัก      ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖              กรรมการ 
         ๕. นางนพวรรณ   ใจดี    ครูโรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ 
 
                 -/๕. กิจกรรม......... 



๑๖๕ 
 

 

๕. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายธีรวัฒน์  แสงปราชญ์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก                          ประธาน 
         ๒. นายชุมพล  เสารเ์จริญ            ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                             กรรมการ 
         ๓. นายแสวง  กันแกว้                 ครูโรงเรียนวัดแม่ผาแหน                                  กรรมการ  
         ๔. นายสุทัศน์  คําทพิย์                ครูโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์                            กรรมการ 
         ๕. นายทรงพล  ภาคแก้ว            ครูโรงเรียนบ้านหล่ายฝาง                กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันมายากลระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายดิเรก จิรชวาลวิสุทธ์ิ        ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗          ประธาน 
         ๒. นายวสันต์  คงมัน่                  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                           กรรมการ 
         ๓. นายประยุทธ  ตาดี                ครูโรงเรียนวัดวังอ้อ                                          กรรมการ      
         ๔. นายประยูร  สุรยศ                ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                       กรรมการ 
         ๕. นางนวลลออ จุมปามัญ          ครูโรงเรียนบ้านริมใต้                        กรรมการและเลขานุการ  
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (สพม.) 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ชุดที่ ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู(้สาระทัศนศลิป์) 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 
          มีหน้าที ่
       ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
          ๒) สรุปผลการแข่งขันฯ ณ  จดุแข่งขันในแตล่ะกิจกรรมใหก้องอํานวยการแต่ละสนามการแข่งขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่ 

             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ(ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมจีํานวน 
             ไมค่รบตามเกณฑ์การแข่งขัน  
            ประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลปส์ร้างสรรค”์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายณัฐวัฒน์   โสมดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
            -/๒. นายประสิทธ์ิ........    



๑๖๖ 
 

 

         ๒. นายประสิทธ์ิ   ศรียาบ   ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์        กรรมการ 
         ๓. นางนฤมล      คิดอ่าน  ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา          กรรมการ 
         ๔. นายยุทธศักด์ิ   จลุกาฬ           ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย         กรรมการ 
         ๕. นางพรพรรณ์  ไชยเมือง    ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก            กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๒.กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลปส์ร้างสรรค”์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายณัฐวัฒน์  โสมดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นางชนพร  อําพันธ์ศรี  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๓. นายสําราญ  เตจะ๊สา              ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม        กรรมการ 
         ๔. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ ครูโรงเรียนสันกําแพง         กรรมการ 
         ๕. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด ครูโรงเรียนไชยปราการ                     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
        ๑.  นายรัชภูมิ  สมสมัย  ศึกษานิเทศก ์          ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                               
        ๒.  นายพระรถ    แก่นท่าตาล ครูโรงเรียนหอพระ          กรรมการ 
        ๓.  นายกระจ่าง   สายวงศ์อินทร์     ครูโรงเรียนบ้านแม่สา          กรรมการ 
        ๔.  ว่าที่ร้อยโทจํานงค์   แดงจีน      ครูโรงเรียนบา้นแม่แสะ           กรรมการ 
        ๕.  นางรัตนา     อินทร์ศวร  ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร             กรรมการและเลขานุการ  

๓.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑  ผศ.รุทธ       ประวัง               หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม         ประธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
         ๒. นายสมาน     ใจมณี   ครูโรงเรียนจอมทอง        กรรมการ 
         ๓. นายวิชัย   สามไชย                ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม         กรรมการ 
         ๔. ว่าที่ ร.ต.ทรงเดช   สุทธสา ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการ 
         ๕. นางพัชรินทร์  ตะเปียะ   ครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 
๔.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. ผศ.รุทธ       ประวัง               หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม          ประธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
         ๒. นายปราโมทย์  นวมพันธ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        กรรมการ 
         ๓. นางสาวทิพย์วดี  บางเวก ครูโรงเรียนจอมทอง          กรรมการ 
          -/๔. นางสาวศิวพร..........      



๑๖๗ 
 

 

         ๔. นางสาวศิวพร     หอมดวง       ครูโรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม         กรรมการ 
         ๕. นางจันทร์เพ็ญ    อารยวิจิตร     ครูโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายมานิตย์   พุทโยธา  ศึกษานิเทศก์           ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔                                         
         ๒. นางสุวิมล      โคนโท  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย         กรรมการ 
         ๓. นายรวีโรจน์    ศลิป์จิรัฏฐ ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า        กรรมการ 
         ๔. นางวรรณพร   วงศ์สายใจ ครูโรงเรียนบ้านบวกเปา          กรรมการ 
         ๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา   เก๋อภัย  ครูโรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓    
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสิริพร   คนืมาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายสนั่น   ถิ่นนา  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการ 
         ๓. นายประกอบ    สุอุดมสินโรจน ์ ครูโรงเรียนแมล่าน้อยดรุณสิกข์         กรรมการ 
         ๔. นายสมจิตร  หลกัคํา  ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ         กรรมการ 
         ๕. นายวีระพล  อินทะเคหะ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 

๖.กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสิริพร  คืนมาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นางสาวสิริมา  ศรชัีย  ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี         กรรมการ 
         ๓. นางสาวเก็จกาญจน์   กนกแก้ว ครูโรงเรียนเถินวิทยา          กรรมการ 
         ๔ .นายสมบัติ    โคนโท  ครูโรงเรียนแมล่าน้อยดรุณสิกข์         กรรมการ 
         ๕. นางพูนธนา  บูรณพัฒนา ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายรามลักษณ ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์           ประธาน 
         ๒. นายจรัญ   พิทักษ์ศักดาทร       ครูโรงเรียนบา้นแม่ไคร้          กรรมการ 
         ๓. นายสุรศักด์ิ   ศิวะศรีรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง          กรรมการ 
         ๔. นายสุรศักด์ิ   พระเนตร  ครูโรงเรียนวัดท่าข้าม           กรรมการ 
         ๕. นางสาวช่อทิพย์  จันทรศร ี ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

๗. กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค์ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสมศักด์ิ   พรมจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายนวมิตร   อยา่ลืมญาต ิ ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม          กรรมการ 
         ๓  นายสุพัตร     ใจฟู  ครูโรงเรียนหอพระ           กรรมการ 
         ๔  นางมยุรี     อินทรไชย  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา            กรรมการ 
         ๕  นางวริศา   โชติเขียว  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี      กรรมการและเลขานุการ 
 
                  -/๘.กิจกรรม........ 



๑๖๘ 
 

 

๘.กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค์ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสมศักด์ิ    พรมจักร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายสุภคล    แก้ววังชัย  ครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม          กรรมการ 
         ๓. นายกฤษณะพงศ์   ธีระตระกูล ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม        กรรมการ 

         ๔. นายศิลป์วลัย    อินทยศ ครูโรงเรียนเขลางค์นคร          กรรมการ 
         ๕. นางเสาวนีย์    พงษ์ปิยาดิษ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายศิริพงศ์    นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์               ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายปริญญา   เฉลิมสุข  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ             
         ๓. นายประหยัด  ปละมัย  ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว         กรรมการ 
         ๔. นางอําพร   กวงคํา  ครูโรงเรียนบ้านแม่เหียะ           กรรมการ 
         ๕. นางกัลยา  อินทะเคหะ  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
 

๙. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเอกพงศ์   สุรยิงค์             รองคณบดี คณะมนุษย์ฯ          ประธาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
         ๒. นายประกิต    สรอ้ยกาบแก้ว  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม          กรรมการ 
         ๓. นายกฤษณะชัย  ใจเถิง  ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา          กรรมการ 
         ๔. นางสาวสิริยา    ศรีชัย  ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี          กรรมการ 
         ๕. นางชลลดา  วงวาท  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ         กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายชาญณรงค์   แสงอุทัย ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม          ประธาน 
         ๒. นายอุโมฆ    จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา        กรรมการ 
         ๓. นายรังสี  วุฒิพันธ์  ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยาคม         กรรมการ 
         ๔. นางปิยะภา   วิริยะนราทิพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป้อก          กรรมการ 
         ๕. นางสาวประภัสสร   จีค๋ํา ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสายพิณ    สังคีตศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นางรัตนา    กันทาดง  ครูโรงเรียนแมเ่มาะวิทยาคม         กรรมการ 
         ๓. นายคัมภีร์    ลานนาสถิต ครูโรงเรียนจอมทอง              กรรมการ 
         ๔. นายจรัล      เขม็ขาว  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ         กรรมการ 
         ๕. นายสุรพล    อินทะยะ  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์           กรรมการและเลขานุการ 
                -/๑๑.กิจกรรม......... 



๑๖๙ 
 

 

๑๑.กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวสายพิณ    สังคีตศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน   
         ๒. นางปราณี    แสงกาศ  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์          กรรมการ       
         ๓  นางนิชดา  กลิ่นสุวรรณ  ครูโรงเรียนแมเ่มาะวิทยาคม        กรรมการ 
         ๔  นายทรงพลศักด์ิ   หล้าป่าซาง ครูโรงเรียนจอมทอง          กรรมการ 
         ๕. นางสาวนพวรรณ    คันธวัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ          กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายนคร    เจรญิสุข  ศึกษานิเทศก์            ประธาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                               
         ๒. นายอนันต์  อุดแดง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการ 
         ๓. นายสุเมธ   ศรีวิไล  ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว          กรรมการ 
         ๔. นายอัครเดช   กุณราชา  ครูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า         กรรมการ 
         ๕. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัประติมากรรมลอยตัว ระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเสน่ห์  วงศ์สฤุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายทองสุข     สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์          กรรมการ 
         ๓. นายประดิษฐ์    ศรีอุทัย  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม          กรรมการ 
         ๔. นายพศิน     ทองเงิน  ครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม         กรรมการ 
         ๕. นางพงษ์ลัดดา    ไชยวรรณ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.กิจกรรมการแข่งขนัประติมากรรมลอยตัว ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเสน่ห์  วงศ์สฤุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        ประธาน 
         ๒. นายประพันธ์   เจริญเมือง ข้าราชการบํานาญ         กรรมการ 
         ๓. นายอุดม       ศรตีลานุชิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย           กรรมการ 
         ๔. นายนิพนธ์    เสนาเทียร ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์           กรรมการ 
         ๕. นางพรทิพย์    ทองป้อง   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ          กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นางสาวสมบูรณ์   ใจซื่อ  ศึกษานิเทศก์           ประธาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๒. นายสมชาย  สวาสดี  ครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม         กรรมการ                
              -/๓. นางทรงศรี.........    



๑๗๐ 
 

 

         ๓. นางทรงศรี   วงศ์สฤุทธ์ิ  ครูโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทย        กรรมการ 
         ๔. นายณรงค์    วิริยะนราทิพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป้อก           กรรมการ     
         ๕. นายอนุกูล    อินทร์ศวล  ครูโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร         กรรมการ 
         ๖. นางศศิเขมณฐั  ธนินแสงสุริยา   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ          กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลคิเทคนคิลานนาเชยีงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่   
จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (สพม.)  
ชุดที่ ๑๐กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี(งานคอมพวิเตอร์) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขัน 
             ในกิจกรรมที่รับผดิชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ รวมทั้งร่วม 
             เปน็กรรมการตัดสินในกรณทีี่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 
             มีจาํนวนไม่ครบตามเกณฑ์การแข่งขัน 
            ประกอบด้วย 
คณะกรรมการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ทักษะคอมพิวเตอร์) 
คณะกรรมการกลาง 
         ๑. นายพิพัฒน์  กัลปเพ็ญ        ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                            ประธาน 
         ๒. นายสุทธิพร  ต้นเถา              ครูโรงเรยนเทพศิรินทร์เชียงใหม่                             กรรมการ 
         ๓. นายสุรศักด์ิ  ลิขิตตระกูลรุ่ง      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                           กรรมการ 

    ๔. นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์          ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๕. นางพาโชค  สงค์ศิริ              ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๖. นายจีรวัฒน์ วงศ์จักร              ครูโรงเรียนหอพระ                                    กรรมการ 
         ๗. นางสาวนันท์นภัส  ลาวร ี ครูโรงเรียนไชยปราการ                            กรรมการ 
         ๘. นายสุเทพ  ลิอุบล           ครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๙. นางสิริธร  อมราภรพิสุทธ์ิ         ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
 
                 -/๑. กิจกรรม......... 



๑๗๑ 
 

 

๑. กิจกรรมการแข่งขันสรา้งการ์ตูนแอนเิมชั่น( ๒D  Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 

๑. นางสาวทศพร  ปินตาสม           ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่     กรรมการ 
๒. นางสาวสวิตตา  ประทุม            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่     กรรมการ         

คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกชพรรณ  กันธาทอง          ครูโรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ                             ประธาน 
         ๒. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ             ครูโรงเรียนจอมทอง                                      กรรมการ 

    ๓. นางสาวปนิดา ปันดอน            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
    ๔. นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                       กรรมการ 

         ๕. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา         ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นางสาวธัญญลักษณ์  กันธะ       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๒. นายศรัญญ ู ซิงห ์                  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายชนะ ศรีเพ็ญ                   ครูโรงเรียนสันกําแพง                                          ประธาน 
         ๒. นายสมชาติ มิ่งศรีสุข               ครูโรงเรียนแมล่าน้อยดรุณสิกข์                      กรรมการ 
         ๓. นายกมลศิษฐ์  ตาคํา               ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                       กรรมการ 
         ๔. นายวิรัตน์  คําขอด                ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา        กรรมการแเละเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นายเวโรจน์  พงษ์บุพศิริกุล       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่         ประธาน 
         ๒. นายพงศ์กฤตน์  ภูริชพิสิฐกร      ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
         ๓. นางสาวนาริน  พรมมี              ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่ กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายกิตติภัณฑ์  คาํธิตา             ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                                      ประธาน 
         ๒. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์        ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม                           กรรมการ          
         ๓. นายภานุพงศ์  พูลทาจักร์           ครูโรงเรียนจอมทอง         กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
        ๑.  นายวุฒิพงษ์  เงาสิงห์             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๒. ว่าที่ร้อยตรีเปรมอนันต์ มีป่ิน      ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายเกรียงไกร  ปู่ยี                 ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม                                 ประธาน 
            -/๒. นางสร้อยฟ้า.........   



๑๗๒ 
 

 

         ๒. นางสร้อยฟ้า  ใจสงค์               ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม                       กรรมการ 
         ๓. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม               ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                                      กรรมการ 

    ๔. นางกรรณิการ์  สิงห์กาด           ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                                    กรรมการ 
         ๕. นายวิทยานนท์  อุดมา             ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                 กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนกิส์  ( E-Book) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นางสาวมยุลีย์  ไชยลังการ์       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่         ประธาน 
         ๒. นางสาวณัฐกานต์  ภิรมณ์        ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายชาญชัย  ไพยารมณ์           ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย                                   ประธาน 
         ๒. นางวีระวรรณ  มีกล่ํา              ครูโรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ                     กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุวิมล  สุกันธา            ครูโรงเรียนแมแ่จ่ม                                            กรรมการ 

    ๔. นางเกศกนก   โปธิมอย            ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                                     กรรมการ 
         ๕. นางอนุสิทธ์ิ    ปิตุรัตน์            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpae ด้วยโปรแกรม (Text Editor)ระดับมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นางสาวกนกพร  อินต๊ะลอ        ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๒. นายณัฐพงษ์  นามคํา              ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวสันต์  กาวิละ                 ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                               ประธาน 

    ๒. นายปรญิญา นฤประชา           ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                กรรมการ 
    ๓. นายพงษ์พันธ์  นิลคง           ครูโรงเรียนหอพระ                      กรรมการ 

         ๔. นางนพพร มีแสง                   ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม (Text Editor)  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
          ๑. นางสาวนิตติญา  ลอดทองศรี   ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
          ๒. นายชูชาติ  ย่ิงวัฒนากิจ          ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายกฤษณ์พีรัช  ภาชูปกรณ์การณ์  ครูโรงเรียนฝางขนูปถัมภ์                                  ประธาน 
         ๒. นางนภาพร  ไชยสมภาร             ครูโรงเรียนหอพระ                                   กรรมการ 

    ๓. นางสาวอรสา  ดีทุ่ง                   ครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย                  กรรมการ 
    ๔. นายสงกรานต์  ธนันชัย              ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                กรรมการ 

         ๕. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล             ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
                  /๘. กิจกรรม......... 



๑๗๓ 
 

 

๘. กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเวบ็สาํเร็จรปูประเภท CMS 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นายพงษ์พิพัฒน์  รัตนสถิตย์       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๒. นายนิวัติ  ของก้ํา                    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 

     ๑. นายประยูร  แก้วมลู               ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                         ประธาน 
     ๒. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์       ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม             กรรมการ 

         ๓. นางสาวณฐกฤษกา มงคล         ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นางสาวนิตติญา  ลอดทองศรี    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๒. นายชูชาติ  ย่ิงวัฒนากิจ           ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายปรัชญา ก๋าอิน                 ครูโรงเรียนสนัป่ายางวิทยาคม                    ประธาน 
         ๒. นางสาวสุภาพร  มสีุข            ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                    กรรมการ 

    ๓. นายวราการ  ประพัฒน์ศิริ         ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                 กรรมการ 
    ๔. นางชวาลี  ถริารักษณ ์  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                กรรมการ 

         ๕. นายสุวิทย์ เกษสวุรรณ             ครูโรงเรียนแมแ่ตง                           กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์  
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. ว่าที่ร้อยตรีเปรมอนันต์  มีป่ิน     ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๒. นายไพศาล  ณ ลาํปาง             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางปานทิพย์  ดวงจันทร์         ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                       ประธาน 
         ๒. นางวิภารัตน์   คมคาย            ครูโรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)                      กรรมการ 

    ๓. นายสทุธิพร    สุทธิ                ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                    กรรมการ 
         ๔. นายธวัชชัย ใหม่ศรี                ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ระดับมัธยมศึกษา  
      ตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางปานทิพย์  ดวงจันทร์         ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   ประธาน 
         ๒. นางวิภารัตน์   คมคาย            ครูโรงเรียนวชิรวิทย์(มัธยม)                      กรรมการ 

    ๓. นายสทุธิพร    สุทธิ                ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                   กรรมการ 
             -/๔. นายธวัชชัย......... 



๑๗๔ 
 

 

         ๔. นายธวัชชัย ใหม่ศรี                ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัการตัดต่อภาพยนตร์  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. ว่าที่ร้อยตรีเปรมอนันต์  มีป่ิน      ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนาเชียงใหม่      กรรมการ 
        ๒.  นายไพศาล  ณ ลาํปาง             ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       กรรมการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเยาวมาศ  ลิปตะศิริ           ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                                  ประธาน 
         ๒. นายอิศราวิทย์  จริยา              ครูโรงเรียนแม่แจ่ม                                        กรรมการ 
         ๓. นายอนุสรณ์  สุขศรี                ครูโรงเรียนหอพระ                                            กรรมการ 

    ๔. นางหทยัรัตน์ ศรีวิโรจน์            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                   กรรมการ 
         ๕. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บุญเลิศ       ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ               กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัคน้หาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการประสานงานห้องแข่งขัน 
         ๑. นายปัฐวิกรณ์  บุญต่าย        ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่       กรรมการ 
         ๒. นายธีระยุทธ์  บุญตัน            ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ  
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายประภาส  สภุาศรี             ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                             ประธาน 
         ๒. นายดรณจีรัณ ประวังญาณวัฒน์ ครูโรงเรียนสันกําแพง                            กรรมการ 
         ๓. นายธีระศักด์ิ  โพธินาม            ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                                    กรรมการ 
       ๔. นายวิทยา  ยาสาร                  ครูโรงเรียนจอมทอง                                           กรรมการ 

         ๕. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ           ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา                  กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลคิเทคนคิลานนาเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่    
จงัหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (สพม.)  
ชุดที่ ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
            ประกอบด้วย 
คณะกรรมการกลางการแขง่ขันการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
         ๑. นายศักด์ิดา   กาชัย  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                                      ประธาน 
         ๒. นางรุ่งทิวา    กาชัย  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                         กรรมการ 
               -/๓. นางสาววิไลวรรณ.........   



๑๗๕ 
 

 

         ๓. นางสาววิไลวรรณ  แสงวงศ์ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                          กรรมการ 
         ๔. นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                          กรรมการ 
         ๕. นางสาวพิมพ์ประภา  เสาสวัสด์ิ ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                           กรรมการ 
         ๖. นายณัฐพันธ์  สัตยพานิช ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                           กรรมการ 
         ๗. นายวิชัย  สามไชย  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๑. กิจกรรมการแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจุฑารัตน์  สุภาษี  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                  ประธาน 
         ๒. นางวิภาพร  ประสานศรี ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการ 
         ๓. นางวรรณา  แสงคํา  ครูโรงเรียนสันทราย                กรรมการ  
         ๔. นางสาวมิฑิตา  กาปวน  ครูโรงเรียนจอมทอง            กรรมการ 
         ๕. นางมยุรี    อินทไชย  ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๒. กิจกรรมการแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น   ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจิตรา   ทาคําแปง  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์           ประธาน 
         ๒. นายวีระศักด์ิ   ลกิุตติกร  ครูโรงเรียนสันกําแพง                      กรรมการ 
         ๓. นายแสวง   นาระศักด์ิ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                      กรรมการ 
         ๔. นางสาวโสภิต   ทองดัง  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                     กรรมการ 
         ๕. นางจันทร์เพ็ญ   ศริิแก้ว  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางดาลัด  ย้อยพลแสน  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                       ประธาน 
         ๒. นางจันทร์ฉาย   สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนแมห่อพระวิทยาคม                    กรรมการ 
         ๓. นายสมภพ    ภูรโีรจน ์  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางวรรณภา  อินตารัตน์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ          กรรมการ 
         ๕. นายแทนคุณ  พันธุศาสตร์ ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางดวงกมล   แสงสีแก้ว ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                        ประธาน 
         ๒. นางถนอมจิต   ดอนดี  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม           กรรมการ 
         ๓. นายวสันต์   บูรณา  ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
         ๔. นางวิจิตรา  ลานนาสถิต  ครูโรงเรียนจอมทอง            กรรมการ 
         ๕. นางอัจฉราพร  สุนทรนันนทา ครูโรงเรียนสันกําแพง               กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันประดษิฐ์ดอกไม้ ใบตอง กระทงดอกไม้  ธูปเทียนแพ  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเตือนใจ   สงคราม  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        ประธาน     
         ๒. นางรัตติมา   พัฒการ  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการ 
                  -/๓. นางวารี.........     



๑๗๖ 
 

 

         ๓. นางวารี   นุภาพ  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ     
         ๔. ว่าทีร่้อยตรีหญิงพัชรนลี  ธรรมเมืองมูล    ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                 กรรมการ 
         ๕. นางพรศรี  พุทธานนท์  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                  กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันประดษิฐ์ดอกไม้ ใบตอง บายศรีสูข่วัญ  ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางรวีพร   อัมโจน์  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นางนงคราญ  วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
         ๓. นางสาวดวงทิตย์   ศรีธิอ้าย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม ่                     กรรมการ 
         ๔. นางพิทยา  เตชะวิวัฒนาการ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           กรรมการ  
         ๕. นางพัชรินทร์  วีเปลี่ยน  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนตน้ 
คณะกรรมการตัดสิน  
         ๑. นายสุนทร   อินทะนัด  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                       ประธาน 
         ๒. นางปรานอม  จาระธรรม ครูโรงเรียนแมห่อพระวิทยาคม                     กรรมการ 
         ๓. นายสวัสด์ิ   ศุภสวัสด์ิ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                      กรรมการ 
         ๔. นางศิริลักษณ ์  เทพวงศ์ ครูโรงเรียนจอมทอง            กรรมการ 
         ๕. นางรุจิพร   บุญม ี  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย           กรรมการ            
         ๖. นายปราโมทย์  สารณาคมน์กุล  ครูโรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๘. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางเดือนฉาย  ยาวิราช  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นายประวัติ   พรหมนิล  ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม           กรรมการ 
         ๓. นายภานุวัฒน์   ติดทะ  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                      กรรมการ 
         ๔. นางสาลี่   เสมือนใจ  ครูโรงเรียนหอพระ            กรรมการ 
         ๕. นางภัณฑิรา  ชัยอินตา  ครูโรงเรียนแมห่อพระวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาด  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายบุญส่ง  กินธิยะ  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                       ประธาน 
         ๒. นายวินัย   ร่องพืช  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์          กรรมการ 
         ๓. นายณัฐเศรษฐ์  ภิรมณ ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๔. นางยุภาพร   เกิดเอียง  ครูโรงเรียนแมห่อพระวิทยาคม                     กรรมการ 
         ๕. นางอุราพร  บุริโท  ครูโรงเรียนหอพระ                  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัจัดสวนถาด ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายบุญถม   แสงคํา  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นายรังสรรค์   ทาเงิน  ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม           กรรมการ 
         ๓. นายนิคม   ภูวงศ์  ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม           กรรมการ 
                    -/๔. นายประชากร.........    



๑๗๗ 
 

 

         ๔. นายประชากร   ศรีเมือง ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม           กรรมการ 
         ๕. นายชัยวัฒน์  ชมพูยอด  ครูโรงเรียนสันกําแพง                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. กิจกรรมการแข่งขนัแปรรูปอาหาร  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอรนิภา   สุใจคํา  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                         ประธาน 
         ๒. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์ ครูโรงเรียนสันกําแพง                      กรรมการ 
         ๓. นางอษุาลักษณ์  ปัญจวรรณ ์ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๔. นางสาวสมใจ   ธนารักษ์ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                     กรรมการ 
         ๕. นางอัมรา  สารณานุคมน์กุล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม ่        กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัแปรรูปอาหาร  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพรพิมล     บุญโคตร ครูโรงเรียนดอบสะเก็ดวิทยาคม                          ประธาน 
         ๒. นางปยิฉัตร   วุฒิสรรพ์  ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๓. นางแน่งน้อย   คําสุข  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม          กรรมการ 
         ๔. นางสุจิตรา   โกฎิแก้ว  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย           กรรมการ 
         ๕. นางเฉลิมศร ี ปินทะยา  ครูโรงเรียนจอมทอง                กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการตัดสนิ 
         ๑. นางวาทินี   ทิพย์เดโช  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                      ประธาน 
         ๒. นางวราภรณ์   อินต๊ะทา ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                    กรรมการ 
         ๓. นางบังอร   พรหมจอม  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์        กรรมการ 
         ๔. นางนิรมล   วงค์ลงัการ์  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นางลัดดาวัลย์  เสยีงแจ่ม ครูโรงเรียนสันติสุข                กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. การแข่งขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชัมั้ธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางประจวบจิค  รุง่พิบูลโสภิษฐ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย               ประธาน 
         ๒. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว  ครูโรงเรียนแมแ่ตง        กรรมการ 
         ๓. นางอําพร   บุญตันกัน  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางพิมพรรณ  ทองงาม  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นางสาวมนิดา  โกษารัตน์ ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. การแข่งขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเสน้) – อาหารหวาน (ขนมไทย)   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสมศรี   สินสุข  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ        ประธาน 
         ๒. นางสาวมนทกานต์  ชัยศรีมา ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 

   -/๓. นางจิราภรณ์........   



๑๗๘ 
 

 

         ๓. นางจิราภรณ์   ทิพรส  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางศุภลักษณ์  คําพิชัย  ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์      กรรมการ 
         ๕. นางผกาแก้ว  คําเรือง  ครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. การแข่งขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเสน้) – อาหารหวาน (ขนมไทย)   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพัชรี   ใจอุโมงค์  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ             ประธาน 
         ๒. นางรุจี   เฉลมิสุข  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางสมพร   ศิริรัตน์  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางพรพรรณ   ศักด์ิสง่า ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางนพพร  พันธุรัตน์  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. การแข่งขันแกะสลักผกัผลไม้   ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพัชรี   เชื้อสาม  ครูโรงเรียนหอพระ              ประธาน 
         ๒. นางสาวเกศนี   จงพิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางสาวเรณู   ยาวิราช  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางสุวนิจ   ภูหิรญั  ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม        กรรมการ 
         ๕. นางกัลยา   กิจสุภา  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ        กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. การแข่งขันแกะสลักผกัผลไม้   ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางธิชวดี   เพชรรพีภัทร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ        ประธาน 
         ๒. นางเพ็ญศรี   ต้ังใจ  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นางสาวธัญรัศม์   วงษา  ครูโรงเรียนจอมทอง        กรรมการ 
         ๔. นางกัลยา  ปทมุเกษร  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       กรรมการ 
         ๕. นางสาวทองพูล  ใสแก้ว  ครูโรงเรียนไชยปราการ         กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน  ณ โรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)    
ชุดที่  ๑๒  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  ( กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ) 
คณะกรรมการประกอบด้วย  
คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลาง 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
          -/๑) ตัดสิน......... 



๑๗๙ 
 

 

         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน               
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่
             ประสานงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวก เพื่อให้การประกวดแข่งขันใน 
             กิจกรรมที่รับผิดชอบ (ทุกระดับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมเป็น 
             กรรมการตัดสินในกรณีที่กรรมการตัดสินไม่สามารถตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และมจีํานวน 
             ไมค่รบตามเกณฑ์การแข่งขัน 
สนามแข่งขันโรงเรียนปรินสร์อยแยลส์วิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี  ยุวกาชาด  ( การจัดการค่ายพักแรมชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นายสง่า  พรหมศร ี          ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                         ประธาน 
         2. นายสมภพ  ภูรโีรจน์               ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                             กรรมการ 
         3. นายปรีชา  กันทะชัย         ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                             กรรมการ 
         4. นายสุทิน   ฟ่ันบ้านไร่          ครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเชียงใหม่                  กรรมการ 
         ๕. นายสําราญ  เตจะ๊สา              ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                              กรรมการ 
         ๖. นายทรงศักด์ิ  ขันตี                ครูโรงเรียนจิตราวิทยา                                  กรรมการ 
         ๗. นายวีรเชษฐ์  ขจรบุญ           ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                     กรรมการ 
         ๘. นายวิทยา  ไชยประคอง         ครูโรงเรียนสืบนทีธรรม                                     กรรมการ 
         ๙. นายจักร  พิชัย                    ครูโรงเรียนสันติสุข                                      กรรมการ                      
        ๑๐. นายประชา  วีรวัฒน์             ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๒. กิจกรรมลกูเสือเนตรนารี  ยุวกาชาด  ( การสร้างอปุกรณ์เพื่อใหบ้ริการชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นายสําราญ  เตจ๊ะสา              ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                                  ประธาน 
         2. นายทรงศักด์ิ  ขันตี                ครูโรงเรียนจิตราวิทยา                                  กรรมการ 
         3. นายวีรเชษฐ์  ขจรบุญ            ครูโรงเรียนปรนิส์รอยแยลส์วิทยาลัย                  กรรมการ 
         4. นายวิทยา  ไชยประคอง           ครูโรงเรียนสืบนทีธรรม                                 กรรมการ 
         ๕. นายสง่า  พรหมศรี                 ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย                       กรรมการ 
         ๖. นายสมภพ  ภูรีโรจน์               ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                         กรรมการ 
         ๗. นายปรีชา  กันทะชัย               ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                       กรรมการ 
         ๘. นายสุทิน   ฟ่ันบ้านไร่            ครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเชียงใหม่                กรรมการ 
         ๙. นายประชา  วีรวัฒน์               ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย                กรรมการ         
       ๑๐. นายจักร  พิชัย                      ครูโรงเรียนสนัติสุข                         กรรมการและเลขานุการ               
 
                 -/3. กิจกรรม......... 



๑๘๐ 
 

 

3. กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางสายสมร  ภูสีมา                ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    ประธาน 
         2. นางมัณฑนา  พรหมโลก           ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                          กรรมการ 
         3. นายคะเณยะ  อ่อนนาง            ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลสวิ์ทยาลัย      กรรมการ 
         4. นายพงศกร  สมมติร               ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่                                     กรรมการ 
         5. นายจัตุพร  ปูเรือน                 ครโูรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ 
4.  กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย  
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางพวงพยอม  อุสาหะ            ครูโรงรียนยพุราชวิทยาลัย                                    ประธาน 
         2. นางอารีย์   จารุภูมิ                 ครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย                                 กรรมการ 
         3. นายธัชธาริน  หมวกทอง           ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                กรรมการ 
         4. นายบวร   ดวงเดชา                ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                กรรมการ 
         5. นางสาวมยุรี  ด้วงศรี               ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมนกัเรียนเพื่อนทีป่รึกษา ( YC ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ )  
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นายจงสกุล  วุฒิสรรพ์             ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                            ประธาน 
         2. นายสมบูรณ์  จองคํา              ครูโรงเรียนจอมทอง                                           กรรมการ 
         3. นางวรรณา  ไชยมาลา             ครูโรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม                                    กรรมการ 
         4. นางศิรินพร  ฤกษวั์ฒนสิริกุล     ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                   กรรมการ 
         5. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล         ครูโรงเรียนสันกําแพง                       กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมนกัเรียนเพื่อนทีป่รึกษา ( YC ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย )   
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางศิรินทร์  ตันกุรมิาน            ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                   ประธาน 
         2. นางกิติยา  สุขพินจิ                 ครูโรงเรียนแม่แตง                                            กรรมการ 
         3. นางสาวศรีพรรณ  ใจแก้ว ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย                           กรรมการ 
         4. นางวิราชินี  สุกิน                   ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
         5. นางสาวทัศนวรรณ  ปัญญาแดง  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย                     กรรมและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
7. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางสุพัตรา  ลี้วิเศษ                ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                    ประธาน 
         2. นางสาวรวิพรรณ  เจษฎากุล      ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                  กรรมการ 
         3. นางสาวไพลิน  จันทร์สุก           ครูโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม                                กรรมการ 
         4. นายศรัณยวิทย์  พวงสุวรรณ      ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                                กรรมการ 
         5. นางอุดมสิน  สมพันธ์ุ              ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์       กรรมการและเลขานุการ 
 
                 -/8. กิจกรรม......... 



๑๘๑ 
 

 

8. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย) 
คณะกรรมการตัดสิน 
        1. นางกิ่งกาญจน์  ไชยแก้วเมร์      ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                      ประธาน 
         2. นางภิญญาพัชญ์  การิยา          ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                กรรมการ 
         3. นางเบ็ญจพร  สว่างวงศ์           ครูโรงเรียนแมแ่ตง                                    กรรมการ                      
         4. นางวิภาศรี  จ้อยสงูเนิน           ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                  กรรมการ 
         5. นางศรีสุดา  คําลือ                 ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                  กรรมการและเลขานุการ 
9. กิจกรรม Crossword (ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางพยอม  อินทรวิเชียร          ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                              ประธาน 
         2. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธ์ิ       ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                            กรรมการ 
         3. นางสุนีย์  เสมอใจ                  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                          กรรมการ 
         4. นางสาวถาวรี  ถนดัธนูศิลป์       ครูโรงเรียนแม่แตง                                       กรรมการ 
         5. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม       ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                 กรรมการและเลขานุการ 
๑0. กิจกรรม Crossword (ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางภรภัทร  วงศาโรจน์           ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                ประธาน 
         2. นางนราพร  ตาคําแสง          ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์                      กรรมการ 
         3. นางรุ่งนภา  ยืนธรรม              ครูโรงเรียนสารภพิีทยาคม                              กรรมการ 
         4. นางนฤมล  ทองเจยีม              ครูโรงเรียนแมแ่ตง                                     กรรมการ 
         5. นางขวัญปวีณ์  สรรสรพิสุทธ์ิ     ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                  กรรมการและเลขานุการ 
11. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้(A – Math  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  ) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. รศ.บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                           ประธาน 
         2. รศ.ศุภรัตน์  ลี้รัตนาวลี             มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                               กรรมการ 
         3. นายบูรพา  สิงหา                   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                            กรรมการ 
         4. นายจักรกริช  ถ้ําแก้ว              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                           กรรมการ 
         ๕. นักศึกษา จํานวน ๕ คน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๖. นางจุฑามาส  สุขแยง              มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่              กรรมการและเลขานุการ 
12. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้( A – Math  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  ) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นายวัชรงค์  วงศานุรักษ์           มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่                           ประธาน 
         2. นายวิเชษฐ์  สิงห์โต                 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                          กรรมการ 
         3. นางชนินาถ  จันทร                 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                         กรรมการ                      
         4. นางสาวสุภาพร  ฟองจันทร์ตา    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                     กรรมการ 
         ๕. นักศึกษา จํานวน ๕ คน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       กรรมการ 
         ๖. นายวรเชษฐ์  สมมะณี              มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่             กรรมการและเลขานุการ 
               -/13. กิจกรรม......... 



๑๘๒ 
 

 

13. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้( คําคม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ) 
คณะกรรมการตัดสิน                                                                                                    
         1. นายนิมิต  รักเจรญิ                 ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                         ประธาน 
         2. นางศิริเพ็ญ  แสงบญุ  ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                         กรรมการ 
         3. นายปริญญ ์ ยานนท์  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                 กรรมการ 
         4. นายธวัชชัย  ด้วงมะโน             ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                   กรรมการ 
         5. นางปราณี  วงค์ชัย                 ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
14. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้( คําคม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางรําพร  ประดิษฐ์วัฒนกิจ      ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                         ประธาน 
         ๒. นางสาวปนัท  แก้วยิธิ             ครูโรงเรียนสนักําแพง                                กรรมการ 
         3. นางประพินท์  สังขาร             ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                           กรรมการ 
         4. นางศุภสนิีย์  วิรัชวิสิฐ             ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย               กรรมการ 
         5. นายไพรศาล  สังข์เอี่ยม           ครูโรงเรียนหอพระ                           กรรมการและเลขานุการ 
15. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้ (ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางสาวนภาวัลย์  ประวัง         ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                      ประธาน 
         ๒. นางสุนีย์  แก้วสุพรรณ           ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                         กรรมการ 
         3. นายประภาส  กาวารี              ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                           กรรมการ 
         4. นางสาวอภิญห์ภัส  มานิ่ม ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                             กรรมการ 
         5. นางสาวณชนก  มณเฑียร         ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
16. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้(ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         1. นางพิมลพรรณ  บุญเคลือบ       ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                              ประธาน 
         2. นายบุญนเรศ  อ่อนหวาน         ครูโรงเรียนหอพระ                                         กรรมการ 
         3. นางสาวแสงอรุณ  ขันทราช       ครูโรงเรียนหอพระ                                            กรรมการ 
         4. นายพิพัฒน์  พาทะขัน             ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                    กรรมการ 
         ๕. นางสุธาสินี  ชัยคําหล้า            ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนสนัทรายวทิยาคม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม ่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ชุดที่ ๑๓ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสิน 
            มีหน้าที ่
         ๑) ตัดสินการแข่งขัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมโปร่งใส 
         ๒) สรปุผลการแข่งขนัฯ ณ  จุดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้กองอาํนวยการแต่ละสนามการแขง่ขัน 
                        -/ ประกอบด้วย........ 



๑๘๓ 
 

 

            ประกอบด้วย                                                                                                     
๑. กิจกรรมการแข่งขันประกวดเล่านิทาน (เด่ียว) 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางปิยะนันท์    พลวัน   ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                         ประธาน 
         ๒. นางพูนมิตร      บุญสูง   ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                          กรรมการ 
         ๓. นางสาวิตรี       อภิวงค์งาม ครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๔. นายอนันต์ มนตรี  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                  กรรมการและเลขานุการ          
๒. กิจกรรมการแข่งขันนักอา่นรุน่เยาว์ ไม่กําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์                   ประธาน 
         ๒. นางกัลยาณี ศิริ  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ                                 กรรมการ 
         ๓. นางนันทิชา ศรีวงศ์  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                 กรรมการ 
         ๔. นางเกวลิน     สรุยิะมงคล    ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘      กรรมการ 
         ๕. นางปรัศรินทร์   ปินอินต๊ะ        ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘     กรรมการและเลขานุการ 
๓. กิจกรรมแข่งขันการประกวดหนังสือเลม่เล็ก ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางมณีจันทร ์ จิรวิโรจน์กูล ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม                              ประธาน 
         ๒. ผกาพรรณ   เดชพันธ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                กรรมการ 
         ๓. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณ ครูโรงเรียนแมแ่ตง                                       กรรมการ 
         ๔. นายรัตนากร วรรณาคํา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์                                   กรรมการ 
         ๕. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย ์ ครูโรงเรียนไชยปราการ                     กรรมการและเลขานุการ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเลา่นทิาน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ๑. นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                        ประธาน 
         ๒. นางปรานี วิลาพรรณ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางวันเพ็ญ  อินโฟธา ครูโรงเรียนสันกําแพง                                กรรมการ 
         ๔. นางยุพา สิทธิประเวช ครูโรงเรียนสารภีวิทยาคม        กรรมการ 
         ๕. นางภาวินี บุญธิมา  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
๕. กิจกรรมการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางมัทนา สุภามูล  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                              ประธาน 
         ๒. นางสาวมัทนา อรุณสวัสด์ิ ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                         กรรมการ 
         ๓. นางสุภาพร วิสารทวงศ์ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                 กรรมการและเลขานุการ 
๖. กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนัระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวนภาลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อํานวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม              ประธาน 
         ๒. นางสาวสมร ปาดวง  ครูโรงเรียนไชยปราการ                             กรรมการ 
                                                                                             -/๓. นางสาวพิมพิกา......... 



๑๘๔ 
 

 

         ๓. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์ ครูโรงเรียนไชยปราการ                          กรรมการ   
         ๔. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์ ครูโรงเรียนไชยปราการ        กรรมการ 
         ๕. นางจรัสศร ี ปวีณเกียรติคุณ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                            กรรมการ 
         ๖. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้าย ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม       กรรมการ 
         ๗. นายนราศักด์ิ ไชยเรือง  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                           กรรมการ 
         ๘. นางยุพิน กูลลักษณ ์ ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 
๗. กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางกฤตพร แก้วตา  ครูโรงเรียนเวียงแหง         ประธาน 
         ๒. นางจารณี ณิลกําแหง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                   กรรมการ 
         ๓. นางนันทนา    ตุนรัตน์  ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                 กรรมการ 
         ๔. นายสุคนธ์ พจน์สุจริต ครูโรงเรียนไชยปราการ                  กรรมการ 
          ๕.นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนไชยปราการ                    กรรมการและเลขานุการ 
๘. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายอรรถพล คําปัน  ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา         ประธาน 
         ๒. นายเชิงยุทธ มุลเอก  ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา                                กรรมการ 
         ๓. นางรจนา พุทธิ  ครูโรงเรียนปายวิทยาคาร                        กรรมการ 
         ๔. นางนภัสสร ยะมะโน  ครูปางมะผา้พิทยาสรรพ ์        กรรมการ 
         ๕. นางสาววาสนา บุญเรือง  ครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๙. กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายดีไชย มีการพัฒนา ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา                         ประธาน 
         ๒. นายสงัด ล่าใจ  ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา        กรรมการ 
         ๓. นายจักรพงศ์  ด้ังมฆ  ครูโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์                   กรรมการ 
         ๔. นายประสทิธิ คําเต๊ิก  ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา             กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๐. กิจกรรมการแข่งขนัทําอาหารไม่กําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจิราภรณ์ ทิพรส  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นางลัดดาวรรณ์  ปิยะวราภรณ์ ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการ 
         ๓. นางสุชาดา สมศักด์ิ  ครูโรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
         ๔. นางศิริมาศ วันทะมาส ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม         กรรมการ 
         ๕. นางเพ็ญศร ี ต้ังใจ  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.กิจกรรมการแข่งขนัการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม  ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางจรรยา จักรวุฒิ  ครูโรงเรียนสันกําแพง                           ประธาน 
                                                                                                      -/๒. นางวัชรี……… 



๑๘๕ 
 

 

         ๒. นางวัชรี ทาวงศ์  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                    กรรมการ 
         ๓. นางวิภาพร  ประสานศรี ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                   กรรมการ 
         ๔. นางศิริลักษณ ์วงค์คํา  ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขนัการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่มีกําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางรัตติยา พัฒนากร ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม         ประธาน 
         ๒. นางสมพร ศิริรัตน์  ครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                 กรรมการ 
         ๓. นายธเนศ สุนทรานันท ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย                 กรรมการ 
         ๔. นายชลธาร สมาธิ  ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. กิจกรรมการแข่งขนัการประดิษฐ์ของเลน่จากเศษวสัดุเหลือใช้ไม่กําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวประจง  วงศ์สวย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘            ประธาน 
         ๒. นายณฐัเศษฐ ์ ภิรมณ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางปรียาภรณ์  มหาเทพ          ครูศูนย์การศกึษาพิเศษเขตการศึกษา ๘          กรรมการ 
         ๔. นางราตรี   จันทรห์อม  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘          กรรมการและ 
                                                                                                                     เลขานุการ 
๑๔. กิจกรรมการแข่งขนัร้อยมาลัยดอกไม้สดไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวรัชนีวรรณ   แก้วมีศิลป์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘       ประธาน 
         ๒. นางสาวเอื้องทิพย์  ใจอ้าย   ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘                กรรมการ 
         ๓. นางอักษราวดี แสงใส  ครูโรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย                             กรรมการ 
         ๔. นางสาวรรรณนิสา   วงศ์ษยา ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพระบายสีระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
          ๑. นางศุภลักษณ์ ชูวงค์  ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม                            ประธาน 
         ๒. นางเพ็ญศร ี จูเรือน  ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นายปัญญา ชมพู  ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม                            กรรมการ 
         ๔. นายสมบัติ โคนโท  ครูโรงเรียนแมล่าน้อยดรุณสิกข์       กรรมการ 
         ๕. นายประสงค์ อินสุวรรณ    ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายณรงค์ เชียงแก้ว ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม                         ประธาน 
         ๒. นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑                  กรรมการ 
         ๓. นายผลินท ์ พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนแมส่ะเรียง"บริพัตรศึกษา"                    กรรมการ 
         ๔. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์ ครูโรงเรียนแมล่าน้อยดรุณสิกข์                        กรรมการ 
         ๕. นาวสาวศิวพร หอมดวง  ครูโรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม                  กรรมการและเลขานกุาร 
                                                                                                     -/๑๗.กิจกรรม…….. 
 



๑๘๖ 
 

 

๑๗. กิจกรรมการการประกวดรําไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา ครูโรงเรียนแมส่ะเรียง"บริพัตรศึกษา"                 ประธาน 
         ๒. นางสาวรัตติยา ปฐมบวรทัต ครูโรงเรียนแมส่ะเรียง"บริพัตรศึกษา "                      กรรมการ 
         ๓. นางสาวนันธวดี  ชิดชม  ครูโรงเรียนแมส่ะเรียง"บริพัตรศึกษา"                       กรรมการ 
         ๔. นางเบญจมาศ อนุชํย  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม ่        กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. กิจกรรมการประกวดรอ้งเพลงลูกทุ่งไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายนิติศักด์ เต๋จ๊ะ  ครูโรงเรียนจอมทอง                 ประธาน 
         ๒. นายทศพล มุกสิกะ  ครูโรงเรียนจอมทอง        กรรมการ 
         ๓. นางสาวทิพย์วดี บางแวก ครูโรงเรียนจอมทอง                  กรรมการ 
         ๔. นางสาวชนิดา สุขม่วง  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม                    กรรมการ 
         ๕. นายวิรัตน์ มาโนชญ์ ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม                 กรรมการ 
         ๖. นายวิโรจน์ อินต๊ะมูล ครูโรงเรียนแมโ่ถวิทยาคม               กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. กิจกรรมการแข่งขนัเตน้หางเครื่องประกอบเพลงไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวง ครูโรงเรียนจอมทอง                   ประธาน 
         ๒. นางณัฐฌสิา กรโพธิ์  ครูโรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม                                กรรมการ 
         ๓. นายนิรุตต์ โต๊ะถม  ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นายจักรพงษ์ นาสมปอง ครูโรงเรียนจอมทอง                        กรรมการ 
         ๕. นางสาวปิยฉัตร ขวัญ เอี่ยมเจรญิ ครูโรงเรียนจอมทอง                              กรรมการ 
         ๖. นางสาวณัชยานันท์  เรือนคํามาวงษ์      ครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์โปรแกรม Paint ไม่กําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นางนาฏลัดดา   คําพร  ครูโรงเรยีนสันทรายวิทยาคม                                ประธาน 
         ๒. นายสมหมาย   ยินดี  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นายปวันกฤษฏิ์   มะธี  ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม                             กรรมการ 
         ๔. นายศิริศักด์ิ ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนแมแ่ตง                       กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. กิจกรรมการแข่งขนัสรา้งWebpageโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่กําหนดช่วงชั้น 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายวรชาติ   ภู่ทอง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                               ประธาน 
         ๒. นายอนันท์ วงไฮ  ครูโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยาคม                               กรรมการ 
         ๓. นายนรา อินถา  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. กิจกรรมการแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบชื้นไม่มีกําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายสมศักด์ิ ตาเป็ง  ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                  ประธาน 
                                                                                                      -/๒. นางมยุรี…….. 
 



๑๘๗ 
 

 

         ๒. นางมยุรี อุทธจักร  ครูโรงเรียนสันกําแพง                                   กรรมการ 
         ๓. นายนิเวศน์ อินตารัตน์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๔. นายบุญธรรม แปงมา  ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม                            กรรมการ 
         ๕. นางสาวรัชนี ศรีแสวง  ครูโรงเรียนไชบปราการ        กรรมการ 
         ๖. นายเจริญ เขนย  ครูโรงเรียนไชบปราการ                   กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. กิจกรรมการแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบแห้งไม่มีกําหนดช่วงชัน้ 
คณะกรรมการตัดสิน 
         ๑. นายปรีชา กันธิยะ  ครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม                                 ประธาน 
         ๒. นายวิชมัย เขตสกุล  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ       กรรมการ 
         ๓. นายเชาวลิต กันยา  ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม                  กรรมการ 
         ๔. นายเสถียร กันยานุกูล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่      กรรมการ 
         ๕. นายสมชาติ สมบูรณ ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.คณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและคร/ูจําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 
   สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
            ประกอบด้วย 

ชุดที่ ๑    คณะกรรมการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานโรงเรียนและครูหรือผลงานตามกลยุทธ ์
            และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
            มีหน้าที่  

         ๑) วางแผน อํานวยความสะดวก การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและคร ู หรือผลงานตาม 
             กลยุทธ์และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ๒) ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  กําหนดพื้นที่และจดุต้ังเต้นท์ของแต่ละเขต 
             และควบคุมการจัดนิทรรศการในเขตพื้นที่ที่กําหนด 

 ๓) สรรหาอนกุรรมการประเมินผลงาน 
         ๔) จัดประชุมอนุกรรมการประเมินผล และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย 
             ความเรียบร้อย                
         ๕) จัดทําซุ้มกองอํานวยการฝ่ายจัดนิทรรศการ    
            ประกอบด้วย  
         ๑. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน                      
                                           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายบุญทวี จิตติวงค์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
                                           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายชัยวัตร์ เทพวงศ์      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
                                           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                                                                 -/๔. นายพัทธพล…….. 



๑๘๘ 
 

 

         ๔. นายพัทธพล โนภิระ       ศึกษานิเทศก์                                                  กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
         ๕. นายนคร เจรญิสขุ         ศึกษานิเทศก์                                                   กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
         ๖. นายพิชัย  อุ่นแสง         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล                            กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
         ๗. นายวีระชัย ไชยประคอ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพญาคําชมพู                       กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๘. นายสุชาติ นาคา           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่                     กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๙. นายประพันธ์  ธรรมธิ    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง                กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๐. นายสรชัย  ภิรเสาร์         ผู้อํานวยการโรงเรียนนันทราม                       กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๑. นายจํานงค์  โปธาเกี๋ยง     ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
      ๑๒. นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์  ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๓. นายนิมิตร  ไทยดํารงค์     ศกึษานิเทศก์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔      
       ๑๔. นายณรงค์ กันทอนิทร์      ศึกษานิเทศก์             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
       ๑๕. นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา  ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
 

ชุดที่ ๒  คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคลนิิกคร ู
            มีหน้าที ่
        ๑)  วางแผนประชุม และประเมินผลจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียน ครู รูปแบบคลินิค 
             วิชาการ 
        ๒)  สรรหาอนุกรรมการประเมินผลงานครู 
        ๓)  จัดประชุมคณะกรรมการ และจดัหาอุปกรณ์ในการดําเนินงานเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย 
             ความเรียบร้อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
                                                                                                   -/๔)ประเมินผล........ 



๑๘๙ 
 

 

        ๔)  ประเมินผลและรายงานผล 
            ประกอบด้วย 

    ๑. นายอนริุทธ์ ล่ามพระยา    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
                                      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

         ๒. นายชัยวัตร์ เทพวงศ์       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
                                           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายศรีทูล ถาธัญ            ศึกษานิเทศก์                       กรรมการ     
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
         ๔. นายวิเชียร ปรารมภ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันมะกรูด              กรรมการ  
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑                                  
         ๕. นายประดิษฐ์  ศรไีกรภักด์ิ        ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา                     กรรมการ                      
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
         ๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านริมใต้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ                      
         ๗. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเชียงดาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓               

                                                                                                         กรรมการ 
         ๘. ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห ์ก้อนใจ          ผู้อํานวยโรงเรียนวัดคิรีเขต                                   กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
         ๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕    
                                                                                                                       กรรมการ                     
       ๑๐. ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                       
                                                                                                                       กรรมการ 
       ๑๑. นางศรีนุช  พิรสถติ         ข้าราชการครู                                กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                                      
       ๑๒. นายสนิท พุจันทร ์         ข้าราชการครู                                กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
       ๑๓. นางพิสมัย เทวาพิทักษ์      ข้าราชการครู                         กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                                      
       ๑๔. นางเพียงพิมพ์ วงศ์ชัย   ข้าราชการครู                       กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑    
       ๑๕. นางบัญชร สุรศาสตร์พิศาล       ข้าราชการครู                         กรรมการ                      
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   
 
                                                                                                     -/๑๖.นางสุรีย์........                            



๑๙๐ 
 

 

       ๑๖. นางสุรีย์ อุดชา    ข้าราชการครู                              กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                                      
       ๑๗. นางอารีรัตน์ ศิริ   ข้าราชการ                                 กรรมการ  
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                                      
       ๑๘. นายสาโรจน์ นาหมื่น   ข้าราชการครู                                กรรมการ 
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                                   
       ๑๙. นางบุปผา คํารินทร์    ข้าราชการครู                                              กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                    
       ๒๐. นางลําดวล แก้วอินไชย    ข้าราชการครู                                             กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
       ๒๑. นางนงนุช ไชยวงศ์   ข้าราชการครู                                          กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
       ๒๒. นางศุภวรรณ  ทิพธนธรณินทร์   ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ    
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                            
       ๒๓. นางจงกลนี  เวสุวรรณ์   ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
       ๒๔. นางจุไร ภาโนชิต            ศึกษานิเทศก์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
       ๒๕. นางสุภาพร สารประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                      
       ๒๖. นายจํานงค์  โปธาเกี๋ยง   ศึกษานิเทศก์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                    
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการจัดแสดงผลงานนกัเรียนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 
            มีหน้าที ่

๑) วางแผนและดําเนินการจัดแสดงผลงานนักเรียนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 
         ๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประสานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต คดัเลือกกิจกรรม-นักเรียน 
             จัดทําทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอํานวยความสะดวกให้กับโรงเรียน ในการจัดสถานที่เพื่อจัด 
             นทิรรศการและจาํหน่ายผลงานนักเรียนให้กับเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ    ที่มาจัดนิทรรศการ 
             และจําหน่ายผลงานนักเรียนต้ังแต่วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พร้อมสรุปรายงานฯ 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายบุญทวี จิตติวงศ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
                                            ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
                                                                                                      -/๒. นายสกลุ…….. 



๑๙๑ 
 

 

         ๒. นายสกุล หล้าปาวงค์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
                                            ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๓. นายไพโรจน์ เตชะบุญ     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
                                            ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๔. นายชัยวัตร์ เทพวงศ์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
                                            ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๕. นายธนู มีสัตย์          ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน             กรรมการ 
                                            สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
         ๖. นายชวลิต  แพรถนอม    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง             กรรมการ 
         สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๗. นายประทวน  เรอืนมูล     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านร่องน้ํา                   กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๘. นายพรชัย  อุ่นแสง         ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดช่างกระดาษ                       กรรมการ             
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๙. นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนสันป่าตอง           กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๐. นายพิชัย อุ่นแสง            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล              กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๑. นายนิรันดร์  วงค์คําปิน     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอง      กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔    
       ๑๒. นายธวัชชัย เทพเงิน   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี         กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๓. นายณรงค์ศักด์ิ จาํรูญหิน   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง       กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
       ๑๔. นายอรรถ แสนใจ             ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดวังมะขามป้อม      กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๕. นายประวิช อุทัยทัศน ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง                  กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๖. นายนิเทศ  ธาตุอินทร์     ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโรงวัว                     กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๗. นางสาวประไพ พักตรเกษม       นักวิชาการศึกษา         กรรมการ          
                สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
                                                                                                -/๑๘. นายลือเดช…….. 



๑๙๒ 
 

 

       ๑๘. นายลือเดช จุลโพธิ์            นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๙. นายพิเชษฐ์  คํารนิทร์         นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
       ๒๐. นายณรงค์  ตุ่นจาเรือน    ข้าราชการครู           กรรมการ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๑. นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย์ นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๒. นายวรวิทย์  คํามาเรือน     ช่างไม้ ๓           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๓. นายวีระชัย ภู่อ่ินอ้อย  ช่างไม้ ๓           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๔. นางวิธกาล จันทรสกุนต์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๕. นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๖. นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คํา ผู้อํานวยการ                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๗. นางแสงจันทร ์  กันยะมู  นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๘. นางบัวจันทร์  สรุิโย   นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๙. นางสมจิต อินจันทร์   นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๓๐. นางอุไร กาละปัน       นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

ชุดที่ ๔ คณะกรรมการประเมินผลการจัดแสดงผลงานนักเรียนและจาํหนา่ยผลิตภัณฑ์นักเรียน  
            มีหน้าที่   
         ๑) วางแผนการประเมินกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 
         ๒) กําหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 
 
                                                                                      -/๓) ประเมินและคัดเลือก………. 



๑๙๓ 
 

 

         ๓) ประเมินและคัดเลือกผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ     
             ครั้งที่   ๖๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่   ต้ังแต่วันที่   ๒๑ - ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
             เพือ่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือไปจัดแสดงนิทรรศการ  และจําหน่ายผลงานนักเรียนระดับประเทศ 
             ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมทั้งสรปุรายงานฯ 
        ๔)  สรรหาคณะกรรมการและประเมิน 

            ประกอบด้วย 

         ๑. นายบุญทวี จิตติวงค์        รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

         ๒. นายสมศักด์ิ ไชยยา         รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน                      
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๓. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒-๖ ทุกท่าน      กรรมการ                      
         ๔. ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๑ - ๖ ทุกท่าน    กรรมการ                      
         ๕. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                        กรรมการ 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ - ๖                     
         ๖. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

         ๗. นางแสงจันทร ์กันยะมูล    นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

         ๘. นางบัวจันทร์  สรุิโย         นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

         ๙. นางสมจิต  อินจันทร์     นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

       ๑๐. นางอุไร กาละปัน  นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                      
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๗.คณะกรรมการฝา่ยจัดสัมมนาวิชาการคร ู
สถานที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการดําเนินงาน   
            มีหน้าที ่
         ๑) อํานวยความสะดวก วินิจฉัย ตัดสินใจ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย      
         ๒) วางแผนดําเนินงานประสานกับคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสัมมนา 
             วิชาการครูเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
                                                                                                       -/๓)วางแผน…….. 
 



๑๙๔ 
 

 

   ๓) วางแผนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอํานวยความสะดวกให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            ประกอบด้วย 

         ๑. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓       ประธาน 
         ๒. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๓. นายเอื้อ คุณาจันทร์       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา             กรรมการ  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๔. นายพูลศักด์ิ แย้มลออ      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๕. นายเทวินส์ สร้อยเพชร       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา             กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๖. นายชาลี ตังเยาว์             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา             กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๗. นายสมโภชน์ ศรชีะนา     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๘. นายสุพจน์  เจรญิทรัพย์   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา        กรรมการ 

     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
     ๙. นายประสาน ท่าข้าม       ผู้อํานวยการ                                กรรมการ 
                                                กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๐. นางจินดา กันทะศักด์ิ     ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ                กรรมการ                      
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๑. นางมยุรา วรรณวัต        ผู้อํานวยการกลุ่มกลุม่ส่งเสรมิการจัดการศึกษา     กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๒. นายรพีพัฒนศักด์ิ ทวีอภิรดีพัชร  ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๓. นางนลินี  กิติน่าน    ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์      กรรมการ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                
       ๑๔. นางสาวจันวีนา สุวรรณ์     ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๕. นางธนวรรณ วงศ์จักร    ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน            กรรมการ                      
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   
                                                                                              -/ ๑๖. นายบุญเลิศ ........  



๑๙๕ 
 

 

       ๑๖. นายบุญเลิศ  แก้วคําเชี้  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๗. นางสุภาดา พูนศรีโชติ    ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๘. นางคําสุข สายอ้าย    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว       กรรมการ

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๙. นางอําพร สาสัตย์  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๒๐. นางเอื้องพร สุภา     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
ชุดที่ ๒  คณะกรรมการฝา่ยพิธีการและพธิีกร  
            มีหน้าที ่
         ๑) ดําเนินงานฝ่ายพิธีการเปิด-ปิด การสัมมนาวิชาการครู  
         ๒) เป็นพิธีกรดําเนินการสัมมนาวิชาการครู  ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายจรัล สุปินตา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ        ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๒. นายสมบูรณ์ บุญเชิด       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสินชัย                       รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓   
         ๓. นายสมเดียว  เกตุอินทร์   ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๔. นางกีรติ  ณ เชียงใหม่     ครูโรงเรียนบ้านแม่สาว        กรรมการ 
         ๕. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์    ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแร่          กรรมการและเลขานุการ 
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการฝา่ยลงทะเบียนเอกสาร และทําใบเกียรตบิัตร  
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดทําเอกสารการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการครู                                                                   
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางอําพร  สาสัตย์  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๒. นางอารีรัตน์  ขุนนา  นักทรัพยากรบุคคล      รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 
                                                                                                   -/๓. นายธวัชชัย…….. 



๑๙๖ 
 

 

         ๓. นายธวัชชัย สิมานุรักษ์  นิติกร             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๔. นายดวงจันทร์ ทาคําวงค์  นิติกร          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๕. นายศรีมงคล ขุนรินชา   เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๖. นางสาวศิริรักษ์ ทพิย์วิวัฒน์พจนา นักทรัพยากรบุคคล        กรรมการ   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๗. นางฐิตารีย์ ทาแจ่ม        นักทรัพยากรบุคคล        กรรมการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๘. นางสาววรรณภา มลิลา    เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๙. นางกชกร อนาวัน              ครูโรงเรียนเพียงหลวง(บ้านท่าตอน)        กรรมการ 
       ๑๐. นางพรพิมล  พรมเชื้อ     พนักงานราชการ         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๑. นางสาวพรพรรณ ต๊ะสุยะ   พนักงานราชการ         กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๒. นางสาวสุวิตตา สมฤทธ์ิ   ข้าราชการครู          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 
       ๑๓. นางศิริภรณ์ สุวรรณ์      พนักงานอัตราจ้าง         กรรมการ       
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๔. นางเอื้องพร สุภา         นักทรัพยากรบุคคล          กรรมการและเลขานุการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๑๕. นางศิริรัตน์ ดวงดี        อัตราจ้าง                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

ชุดที่ ๔ คณะกรรมการฝา่ยประเมนิผล  
            มีหน้าที ่
         ๑) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมสัมมนาวิชาการครูแก่ครู  
         ๒) รายงานผลการดําเนินงานสัมมนาวิชาการครู 
            ประกอบด้วย 

                                                                                               -/๑. นายพัฒน์พงศ์…….. 
 
 
 



๑๙๗ 
 

 

         ๑. นายพัฒน์พงศ์ พวงทอง      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๒. นายบุญเลิศ แก้วตาเชื้อ      ศึกษานิเทศก์        รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๓. นายรัชภูมิ สมสมยั            ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๔. นางสาวกรรณิการ์  นารี     ศกึษานิเทศก์                    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๕. นางสาววราภรณ์  อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศก์                     กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดเสวนาสมชัชานกัเรียนภาคเหนือสูผู่้นาํอาเซยีน  
สถานที่ ณ โรงเรียนปรนิสร์อยแยลส์วิทยาลัย อําเภอเมอืงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผน  ดําเนินงานกิจกรรมประชุมเสวนาสมัชชานักเรียนภาคเหนือสู่ผู้นําอาเซียน กิจกรรมฝ่าย 
             ต้อนรับ พิธีเปิด-พิธีปิด  กิจกรรม Young  Reporter Teams  
         ๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
         ๓) ประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการอํานวยการ 
            ประกอบด้วย            

คณะกรรมการดําเนินงาน 
            มีหน้าที่  
            อํานวยการให้การสนับสนุนการดําเนินงานของนักเรียตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให ้
             บังเกิดผลดีต่อการจัดงานและแสดงศักยภาพนักเรียนสูงสุด 
             ประกอบด้วย 

         ๑. นายชุมพล   รัตน์เลิศลบ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายศักด์ิชีวิน  วัฒโล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
                                                    มัธยมศึกษา เขต ๓๔   
         ๓. นางสิรินันท์  ศรีวีระสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   รองประธาน                      
         ๔. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                        กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  
                                                                                                  -/๕. ผู้อํานวยการ……. 
 



๑๙๘ 
 

 

         ๕. ผู้อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔              กรรมการ 
ทุกโรงเรียน                                                                            

๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖ กรรมการ  
ทุกโรงเรียน                       

         ๗. ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกโรงเรียน        กรรมการ 
         ๘. นางเกศกานดา  คงทวีเลิศ         รองผู้อํานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นายยุทธชัย  ดํารงมณี             รองผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๐. นายเกรียง  ฐิติจําเริญพร          รองผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๑. นายจํารัส  พรหมวงศ์        รองผู้อํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๒. นางสุพิน อินทรักษ์                รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการ   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๓. นายวีระ  อุสาหะ    ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๔. นางพวงพยอม  อุสาหะ  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั            กรรมการ 
       ๑๕. นายชาตรี  มีชัย     ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        กรรมการ 
       ๑๖. นางกิตติมา  มนูญศักด์ิ   ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
       ๑๗. นางกิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ ์  ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       กรรมการ 
       ๑๘. นายคเณยะ  อ่อนนาง    ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                        กรรมการ 
       ๑๙. คณะกรรมการนักเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่                        กรรมการ 
       ๒๐. นายอวยชัย  ศรีตระกูล            รองผู้อํานวยการ                             กรรมการและเลขานุการ                      
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๑. นางเกศมณี จักรผนั   นักวิชาการศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๒. นางพุดตาน  ชัยวงศ์    นักวิชาการศึกษา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
       ๒๓. นางนิภาภรณ์  สุรยิวงศ์  นักวิชาการศึกษา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                                                                  -/๒๔. นางสิริพร........  
  



๑๙๙ 
 

 

       ๒๔. นางสิริพร  ไชยรินทร์    นักวิชาการศึกษา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๕. นางประภาศรี  ณ  กาฬสินธ์ุ   นักวิชาการศึกษา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 
            มีหน้าที ่
            จัดเตรียมการประชุมเสวนาให้เป็นไปตามกําหนดการประชุม โดยมีประธานนักเรียนจาก 
             โรงเรียนต่างๆและคณะกรรมการนักเรยีนโรงเรียนละ ๕ คน 
             ประกอบด้วย 
         ๑. ประธานนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย       ฝ่ายสถานที ่
         ๒. ประธานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    ฝ่ายพิธีการ 
         ๓. ประธานนักเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย      ฝ่ายจัดนิทรรศการ 
         ๔. ประธานนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัย                 ฝ่ายต้อนรับ 
         ๕. ประธานนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
         ๖. ประธานนักเรียนโรงเรียนสันกําแพง และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม             ฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 
         ๗. ประธานนักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรยีนหอพระ  
                                                                                        ฝ่ายของที่ระลึก/เกียรติบัตร 
         ๘. ประธานนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม             ฝ่ายประเมินผล 
         ๙. ประธานนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่                ฝ่ายโสตเทคโนโลยี 
       ๑๐. ประธานนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง              ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ผู้ประสานงาน 
         ๑. นายอวยชัย  ศรีตระกูล    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นางเกศมณี  จักรผนั     นักวิชาการศึกษา  
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต๑ 

กิจกรรมฝ่ายตอ้นรับ พธิีเปิด – พิธีปดิ  
            มีหน้าที ่
            ต้อนรับแขกผูม้ีเกียรติที่ได้เชิญมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ 
             ประกอบด้วย 
         ๑. เด็กชายณัฐนนท์  เวสารัชช์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   
         ๒. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แม่รีแอน คอนราด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่         
         ๓. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อิษฎานนท ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
                                                                                        -/๔.เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์........    



๒๐๐ 
 

 

         ๔. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  หน่อตุ่น  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่    
         ๕. เด็กชายฌอน  โซนี่   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม     
         ๖. เด็กชายปวริศ  ดิกลวุฒิสิทธ์ิ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม   
         ๗. เด็กหญิงชรินา  พันธ์ุศรี   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
         ๘. นางสาวณัฐชานนท์ ชาญธีระวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
         ๙. นางสาวโกลัญญา  ทองเล็ก  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   
       ๑๐. นางสาวบุณยนงค์  จองสาม  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   
       ๑๑. นางสาวชนิกานต์  สนมวัฒนะวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   
       ๑๒. เด็กหญิงภานุมาศ  สุใจ   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
       ๑๓. นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีวิชัย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   
       ๑๔. นางสาวรวีวรรณ  เรือนใส   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   
       ๑๕. นางสาวแพรพลอย  แซ่หยาง  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   
       ๑๖. นางสาวศุภลักษณ์   ถวิลวิศาล      โรงเรียนดาราวิทยาลัย   
       ๑๗. นางสาวสุชานันท์  อาษากิจ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
       ๑๘. นางสาวอุบลวรรณ  กาวิล   โรงเรียนดาราวิทยาลัย     
       ๑๙. เด็กหญิงกันกมล  ช่ืนพิชัย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    
       ๒๐. นางสาวณัชชา  ศิวเวทพสุธร   โรงเรียนวารีเชียงใหม่    
       ๒๑. นางสาววิรัลพัชร  บุณรัตนพันธ์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย    
       ๒๒. นายพีรณัฐ  มานติย์ศิริกุล   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย    
       ๒๓. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วิเลิศสัก  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ     
       ๒๔. นางสาวชิดชนก  ศรีวิลัย  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ     
       ๒๕. เด็กหญิงเบญญภา  ตาสว่าง   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   
       ๒๖. นางสาวภาณุมาศ  เพ็ญเต็มดวง  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
       ๒๗ นางสาวกุลธิดา  แซ่จัง   โรงเรียนพระหฤทัย   
       ๒๘. เด็กหญิงนันท์ชนก  ชัยมงคล   โรงเรียนพระหฤทัย   
       ๒๙. นางสาวสุทธินี  ภัทรเจษฐทิศ   โรงเรียนพระหฤทัย         
       ๓๐. นางสาววรัชยา  ไชยวุฒิ    โรงเรียนพระหฤทัย   
ผู้ประสานงาน 
         ๑. นายอวยชัย  ศรีตระกูล   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นางพุดตาน  ชัยวงศ์    นักวิชาการศึกษา  
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                                                                                                            -/ ๓. นางสิริพร.........   



๒๐๑ 
 

 

         ๓. นางสิริพร  ไชยรินทร์   นักวิชาการศึกษา  
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑   

กิจกรรม Young Reporter Teams 
            มีหน้าที่  บันทึกภาพข่าวเหตุการณ์ในพิธีเปิด-ปิด สนามแข่งขนัและการประชุมต่าง ๆ ในระหว่าง  
             วันที่ ๒๑-๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

         ๑. นางสาวสิรินาถ  เตชะพลี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
         ๒. นางสาวกมลชนก  รัชชุศิริ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
         ๓. นางสาวคาริน  เลศิชัยประเสริฐ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
         ๔. นางสาวสิริยาภรณ์   วงศ์จักร  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
         ๕. เด็กหญิงศศิวิมล  สุดา   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
         ๖. นายสุรนาท  กษติิประดิษฐ์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
         ๗. เด็กหญิงอิสรียา  ทิพากร  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
         ๘. นายนที  อารยวฒิุกุล   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
         ๙. เด็กชายณัฐนนท์  ปัสสวาท  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
       ๑๐. นายวรวัจน์  วาทกิจ   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
       ๑๑. นายตฤนโชค  โพทนา   โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  
       ๑๒. นางสาววรัญญา  บุญตาล  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  
       ๑๓. นางสาวธิดารัตน์  เศรษฐนันธ์  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่  
       ๑๔. เด็กชายตนุภัทร  หิมะกลัส    โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่ 
       ๑๕. นายภัทรนันท์  ยุทธไกรไชยศรี  โรงเรียนวชิราลัย 
       ๑๖. นายณัฐพงษ์  บุญชู   โรงเรียนวชิราลัย  
       ๑๗. นางสาวนนทกร  แสนไฝ  โรงเรียนวชิราลัย  
       ๑๘. นางสาวภัทราภรณ์  กองสถาน  โรงเรียนวชิราลัย  
       ๑๙. นางสาวสุวนันท์  เตชะ   โรงเรียนวชิราลัย  
       ๒๐. นางสาวอารีรัตน์  แสงสว่าง  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
       ๒๑. นายณัฐฏ์  อ๋ึงเจรญิ    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
       ๒๒. นายกิตติคุณ  กลิน่สังข์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
       ๒๓. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
       ๒๔. นางสาวแววพลอย สุขมงคลวงศ์  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง  
       ๒๕. นางสาววิภา  เมืองมาหล้า   โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง  
       ๒๖. นางสาวชนนิกานต์  กุลย่ิงรุ่งเรือง  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง  
 
                                                                                         -/๒๗. นางสาวเพชรรัศน์.........   



๒๐๒ 
 

 

       ๒๗. นางสาวเพชรรัศน์  ศุภเชฏฐ์สกุล  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง                                                               
       ๒๘. นายประชา  วนะวนานต์  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง  
       ๒๙. นายสุรพันธ์  แสงสุวรรณ ์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
       ๓๐. นายภูมิ  สาธุธรรม   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
       ๓๑. นางสาวศิริพร  คชสาร   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
       ๓๒. นายธนนันท์   ธนไมตรีจิต   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
       ๓๓. นางสาวพรรณการ์  ทองสวัสด์ิ   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
       ๓๔. นางสาวปริมนรา  นันทะชาติ  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
       ๓๕. เด็กหญิงณัชชา งามเสงี่ยม  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
       ๓๖. เด็กหญิงขวัญมนสั วรรธนะภูติ   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
       ๓๗. เด็กชายศุภสวัสด์ิ รินคํา   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
       ๓๘. เด็กหญิงนฤสรณ ์นฤมิตาภา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
       ๓๙. เด็กหญิงอภิชญา วัฒนวรรณกุล            โรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย 
       ๔๐. นายชนาภัทร์ ภาคธรรม   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
       ๔๑. นางสาวนุชนาฎ  จันทร์สุข  โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ 
       ๔๒. เด็กชายกิตติชัย จันทร์สม  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       
       ๔๓. เด็กหญิงขัวญฤทัย   ปาล ี  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
       ๔๔. เด็กหญิงนันธมล  ทิตาวงศ์  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
       ๔๕. เด็กหญิงสุพิชชา หอมหวาน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
       ๔๖. เด็กหญิงธิชานนธ์  พญาชม         โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
       ๔๗.. นายธนวรรณ์  จนิาวงค์             โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
       ๔๘. นายวรกันต์  โพธ์ิงาม                โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
       ๔๙. นางสาวนนทกานต์ แม็คล็กห์ลิน   โรงเรียนวารีเชียงใหม ่ 
ครูผูค้วบคุม 

         ๑. นางรวยพร  พงศ์อุดม   โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
         ๒. นางคล้ายจันทร์  จริัชยากร  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง   
         ๓. นางปิยะนาถ  ใจคาํ   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
         ๔. นางสาวนงนภา  ศิริเจริญไชย    โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
         ๕. นางนัชรี  ฮอร์ตัน           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
         ๖. นายทะนง  ปันธะสิงห์   โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม ่
         ๗. นางจิราภรณ์ พิริยหะพันธ์          โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
         ๘. นางพวงพยอม อุสาหะ             โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
                                                                                               -/๙. นางสาวสิวิมล ........   



๒๐๓ 
 

 

         ๙. นางสาวสิวิมล   แผ่นฟ้า             โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
       ๑๐. นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น    โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
ผู้ประสานงาน  
         ๑. นายอวยชัย  ศรีตระกูล             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

         ๒. นางประภาศรี  ณ  กาฬสินธ์ุ   นักวิชาการศึกษา    
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นางนิภาภรณ์  สุรยิวงศ์        นักวิชาการศึกษา      
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายท่องโลกทางการศึกษา (CHIANG MAI   ACTIVITIES) 
สถานที่ ณ ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม่  ( City Hall )  
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผน    กํากับ   ควบคุม  ดูแล   นักเรียนทกุเขตพื้นที่การศึกษา ในการทัศนศึกษา 
             จังหวัดเชียงใหม่(CHIANG MAI  ACTIVITIES) ตามเส้นทางที่กําหนดไว้ ในกิจกรรม 
             ท่องโลกทางการศึกษา                                                                 
         ๒) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องฯ 
             เข้าร่วมกิจกรรมทอ่งโลกทางการศึกษา(CHIANG MAI   ACTIVITIES) โดยดําเนินงานให้บรรล ุ
             ตามวัตถุประสงค์ 
         ๓) อํานวยความสะดวกให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกเขตพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมท่องโลก 
             ทางการศึกษา (CHIANG MAI   ACTIVITIES) 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายเฉลิมศักด์ิ  ธนะชัยขันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายวิชัย มั่นชา    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

         ๓. นายเทวินส์  สร้อยเพชร      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน             
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

         ๔. นายบุญทวี จิตติวงค์          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

         ๕. นายสุภาพ  กาวิ               รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน                     
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 

 
 

                                                                                                                                                                                                 -/๖. นายเฉิดพันธ์……… 



๒๐๔ 
 

 

         ๖. นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ        รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๗. นางอรัญญา วงศ์ดาว         ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๑ 

         ๘. ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖ 
             ทุกโรงเรียน                                                                      กรรมการ 
         ๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่         กรรมการ 
       ๑๐. ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๔  ทุกโรงเรยีน 
                                                                                          กรรมการ 
       ๑๑. ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ - ๖                                                             
       ๑๒. นางนันทวัลย์ ตันสโุชติ   นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                               
       ๑๓. นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตนพร พนักงานราชการ            กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๓                              
       ๑๔. นางจิตติมา ลิมปพัฒน์วณิชย์   นักวิชาการศึกษา             กรรมการ                      
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๕. นางชนากานต์  สุนันธกร นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕                               
       ๑๖. นางจิรารัตน์  กันธวัง  นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๗. นายไพบูลย์  พุทธวงค์      ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่           กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๘. นางจุฑารัตน์  เดชวงษา    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๑๙. นางรัมภา  กลีบขจร      ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่             กรรมการ 
       ๒๐. นางปาณิศรา  แก้วยศ    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๒๑. นายปกรณ์พิสิษฐ ์ เลิศวิริยกุล    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๒๒. นายอภิรุณ คําต๋ัน         ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่             กรรมการ 
       ๒๓. นางสาวสิริวิมล พวงมาลา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๒๔. นางสาวรัตติกาล วงค์คม           ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่             กรรมการ 
       ๒๕. นางสาวจิรัชญา บุดดี               ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๒๖. นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจ               ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
                                                                                                 -/๒๗. นายปกป้อง.......   



๒๐๕ 
 

 

       ๒๗. นายปกป้อง  วงศ์มณี     ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๒๘. นายปัญญา เจรญิทรัพย์  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๒๙. นายเสกสรรค ์ วิเคราะห์ดาว    ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่       กรรมการ 
       ๓๐. นางสาวภรณ์ทิพย์ แก้วรินใจ   ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๓๑. นางสาวทิพวรรณ  โกชุม ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๓๒. นายธนากร ประเสริฐสุวรรณ  ครโูรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๓๓. นางสาวพัชรา  จันทรา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่            กรรมการ 
       ๓๕. นายบรรยงค์  สมฤทธ์ิ    ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน                  กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๓๖. ว่าที่ร้อยเอกไชโย  ยาสมุทร์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๓๗. นางจันทร์ศรี  เมืองแก้ว      ครูโรงเรียนพุทธิโศภน             กรรมการ 
       ๓๘. นางจันทกานต์  สทิธิราช          ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                  กรรมการ 
       ๓๙. นางสาวพิชญาภัค  โนลา         ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                  กรรมการ 
       ๔๐. นายสุทัศน์  เอื้องไพโรจน์    ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                  กรรมการ 
       ๔๑. นางนันทิกานต์  อาชีวะ       ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                   กรรมการ 
       ๔๒. นางสาวนาตยา อุประ          ครูโรงเรียนพุทธิโศภน                   กรรมการ 
       ๔๓. นางสาวอัญชลี  ศริิภา         ครูโรงเรียนพุทธิโศภน             กรรมการ 
       ๔๔. นายชูศักด์ิ ทองนาค  ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒           กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๕. นายเจษฎา  จันต๊ะนาเขต ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อสร้างนรากรประสาท        กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๖. นายสนธิชัย สมเกตุ          ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านแม่จ้อง           กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๗. นางสาวพันธนา จําปาทอง นักวิชาการศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๘. นางพิมพ์พิชชา หงส์หิรัญ   นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๔๙. นางรัชฎาพร ไชยวงศ์    นักทรัพยากรบุคคล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๕๐. นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                                                                -/ ๕๑.นางอุทัยพร......... 



๒๐๖ 
 

 

       ๕๑. นางอุทัยพร  อินสวุรรณ  พนักงานธุรการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
       ๕๒. นางสาวเสาวลักษณ์   อัศวพุทธิ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีเนห์รู                       กรรมการและ 
                                                                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ                     
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสอืการเรียนรู ้
            มีหน้าที ่
         ๑) ประสานองค์กร  บริษัท ห้างร้าน ผู้จําหน่าย   เพื่อจัดมหกรรมหนังสือ  สื่อการเรียนรู้ 
         ๒) ประสานงานฝ่ายสถานที่ จัดสถานที่เพื่อจัดมหกรรมหนังสือสือ่การเรียนรู้ 
         ๓) จัดส่งข้อมูลองค์กร บริษัท ห้างร้าน ผู้จําหน่าย ให้คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ดําเนินการ 
             ประกอบด้วย 

         ๑. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                     ประธาน 
         ๒. นายปราโมทย์ เลศิชีวกานต์    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน                      
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         รองประธาน                      
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายสมพงศ์ พรหมจันทร ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         รองประธาน                      
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายเจตย์ สะสะรมย์     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         รองประธาน                      
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นางปรียาภรณ์  บัวคลี่          นักวิชาการเงินและบัญชี                                กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต๑ 
         ๗. นายชูเดช  เฟื่องฟู                  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ                 กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๘. นายประสิทธ์ิ พรหมพิจารณ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา                      กรรมการ  
                                                    สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๙. นายอุดม ศรีต๊ิบ                 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสบเต๊ียะ                     กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๐. นายวรศักด์ิ หมื่นวงค์คํา    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนกลาง                     กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖               
       ๑๑. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง   ศึกษานิเทศก์                                              กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 
                                                                                                 -/๑๒. นางจรรยา……… 



๒๐๗ 
 

 

       ๑๒. นางจรรยา มีสมิมา    ศึกษานิเทศก ์             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๓. นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ    ศึกษานิเทศก ์             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖                       
       ๑๔. นางมณฑาทิพย์ คาํฟู    ศึกษานิเทศก ์             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๕. นางอัมพร ศักด์ิศรเีพ็ญ   ผู้อํานวยการ                 กรรมการและเลขานุการ                      
     กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา     
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๖. นางนงคราญ สมศรี    นักวิชาการศึกษา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
            มีหน้าที ่
         ๑) ผลติสื่อ  และเผยแพร่สื่อใหส้ื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อระดมประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ 
         ๒) จัดทําระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสทิธิภาพ 

  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
         ๓) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอํานวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานฯ 
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   ประธาน 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑          
         ๒. นายอภิรัฐ ศรีสขุ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นางสาวมณีวรรณ สุทธิการปลูก  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๔. นายคณิต ไชยลังการ์  ผู้อํานวยการ                                              กรรมการ 
                                                    โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายชูศักด์ิ ทองนาค  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสหกรณ์  ๒          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายบรรยงค์ สัมฤทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน               กรรมการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                                                                   -/๗. นายปฏิคม…….. 
 



๒๐๘ 
 

 

         ๗. นายปฏิคม สากระจาย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง                   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๘. นายรุ่งศักด์ิ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์              กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นางฐิตารีย์ คํานิล  นักประชาสัมพันธ์            กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๐. นางกรรณิการ์ ชนนัชนะ นักประชาสัมพันธ์            กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๑. นางกรุณา พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์             กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๒. นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง    นักประชาสัมพันธ์            กรรมการ          
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๔. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านศาลา                                                                  กรรมการ 
       ๑๕. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโปลิลานนาเชียงใหม่                                              กรรมการ 
       ๑๖. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย                                                 กรรมการ 
       ๑๗. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวารีเชียงใหม่                                                               กรรมการ 
       ๑๘. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                                                             กรรมการ 
       ๑๙. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                                                กรรมการ 
       ๒๐. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันกําแพง                                                                  กรรมการ 
       ๒๑. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม                                                         กรรมการ 
       ๒๒. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสังวาลย์                                                                 กรรมการ 
       ๒๓. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม                                           กรรมการ 
       ๒๔. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย                                                            กรรมการ 
       ๒๕. นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงค์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย        กรรมการ                      
       ๒๖. นางสาวนงลักษณ์ อุดมพันธ์    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย            กรรมการ        
       ๒๗. นางจิราภรณ์ พิริยะพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย              กรรมการ      
       ๒๘. นางปรารถนา เกียรติภักดี โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ                 กรรมการ 
       ๒๙. นายประสิทธ์ิ ชูดวง  รองผู้อํานวยการ                                               กรรมการ 
                                                    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่       
       ๓๐. นายชูชาติ หาได้  นักจัดการทั่วไป              กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 
                                                                                             -/ ๓๑. นางพิกุลรัตน์…….. 



๒๐๙ 
 

 

       ๓๑. นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล นักจัดการทั่วไป             กรรมการ  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   
       ๓๒. นางศิรดา สมบูรณชั์ย  เจ้าพนักงานธุรการ             กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๑ 
        ๓๓. นางณัฐพิมล มีป่ิน  เจ้าพนักงานธุรการ             กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๑ 
       ๓๔. นางอรัญญา วงศ์ดาว  ผู้อํานวยการ                 กรรมการและเลขานุการ 
     กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๓๕. นางกรศิริ กรองสุดยอด  นักประชาสัมพันธ์           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   
       ๓๖. นางสาวพัชรี สิงห์น้อย      นักประชาสัมพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผน  อํานวยความสะดวก การจัดเตรียมสถานที่ สื่อ  อุปกรณ์ เวที แสง สี เสียง ป้ายกิจกรรม  

   ป้ายแสดงผลการแข่งขันของทุกกิจกรรม ตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-พิธีปิด 
         ๒) จัดแสดงผังแสดงสถานที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
               ประกอบด้วย 

         ๑. ว่าที่ร้อยอาทิตย์ เรืองวุฒิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา           ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑       

๒. นายสุทธิ รูก้ารนา  ผู้อํานวยการ               รองประธาน                      
     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายสมศักด์ิ  สุขพันธ์    ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์                กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต๑ 
         ๔. นายยงยุทธ  ขัดผาบ  ผู้อํานวยการวัดป่าข่อยใต้            กรรมการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายนิวัฒน์  นิลแก้ว       ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา              กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                                                                                                -/๖. นายประดิษฐ์……… 
 



๒๑๐ 
 

 

         ๖. นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักด์ิ         ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   
         ๗. นายเจษฎา  จันต๊ะนาเขต ผู้อํานวยการ                 กรรมการและเลขานุการ 
     โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
ชุดที่ ๑  คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี อําเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ 
         ๑. นายเจษฎา จันต๊ะนาเขต          ผู้อํานวยการ                                                 ประธาน 
     โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายสุเทพ ประพันธ์ศรี            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ     รองประธาน  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายสนิท ชมสวรรค์               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๑ 
         ๔. นายมานิตย์  ขอดแก้ว             ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตัน                           กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายยงยุทธ  วงศ์ชัย           ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันกลาง                       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายบพิธ ศิริ            ผู้อํานวยการโรงเรียน                                    กรรมการ 
                                                    วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๗. นายสังวาล บุญมาติ                ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า                   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
         ๘. นายเอกสิทธ์ิ สินลา                 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรายมูล                       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นายสุรสิทธ์ิ แสนสุข           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพพนากุล)       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                     
       ๑๐. นายเจริญศักด์ิ แสงจันทร์         ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตะไคร้                         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๑. ส.ต.อธิโชค ประสพโชควัฒนา    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย                      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 
                                                                                            -/๑๒. นางสาวจรรยา……… 



๒๑๑ 
 

 

       ๑๒. นางสาวจรรยา พวงเงินมาก      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าตาล                        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 
       ๑๓. นายวีระชัย จอมดวง              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง                   กรรมการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๔. นายคุณทน จันทรธีระโรจน์      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง                      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๕. นายคณิต  ไชยลังการ์             ผู้อํานวยการ                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                    โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
ชุดที่ ๒ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
         โรงเรยีนวารเีชียงใหม่    อําเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชยีงใหม ่

         ๑. นายสนธิชัย สมเกตุ              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง                       ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายสมชัย ทิพย์ศรีบุตร           ผู้อํานวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก       รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายสุรพงษ์ บุญธรรม         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า                      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายณรงค์ เสาร์แก้ว                ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน                       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง                   กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายสุทัศน์  บัวเย็น         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่หวาน       กรรมการและเลขานุการ 
                                                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
        โรงเรียนปรนิสร์อยแยลส์วิทยาลัย    อําเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม ่

         ๑. นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายศิริพงษ์   นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายเดช สาระจันทร์  ศึกษานิเทศก์           กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                      -/๔. นายสุรชัย......... 



๒๑๒ 
 

 

        ๔. นายสุรชัย อารีศิริ                   ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นางพัชรา ชัยเลิศ              ผู้อํานวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา                กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายถนัด คําก้อน              ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันโค้ง                         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๑ 
         ๗. นายวิชาติ ปาลีตา              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง                     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๘. นายบรรจง จันทระ            ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดข่วงสิงห์           กรรมการและเลชานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

ชุดที่ ๔ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
         วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่อําเภอเมืองเชียงใหม ่  จังหวัดเชียงใหม ่

         ๑. นายสุขสันต์  จันทร์ลาวงค์    ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนจ่ัน                          ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายอารักษ์ หาญฤทธิ์         ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเสาหิน                  รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายวิรัตน์ คําใจใส่             ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเด่ือ                  กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายศักด์ิชาย  อนันตพานิช ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
ชุดที่ ๕ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
          โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

         ๑. นายรัฐพล ดู่มณี                ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าขุย-ท่ารั้ว                   ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายวสันต์  ขอดศิริ       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก         รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายวิทยา ป้อมเสมาพิทักษ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าง้ิว                        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายสุชิน นามจันทร์ลักษณ ์  ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการและเลขานุการ 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                  
 

 
                                                                                                     -/ชุดที่ ๖........ 



๒๑๓ 
 

 

ชุดที่ ๖ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
         โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่  อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม ่
 

         ๑. นายวรวิทย์  ปุณโณฑก  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ              ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายทวี สุริยา   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางแดง               รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายชูศักด์ิ เนียมทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางน้ําถุ                     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายประวัติ ผันผาย  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑      

ชุดที่ ๗ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
         โรงเรียนบ้านศาลา  อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

         ๑. นายสุเทพ ประพันธ์ศรี        ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดร้องอ้อ                           ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายดวงฤทธิ์  เกติมา         ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าแดด                 รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายไกรลาศ คุณยศย่ิง       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง                  กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายชูศักด์ิ ทองนาค          ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายวันพร ศรีสุคนธ์          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม                 กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายสมบูรณ์  เดชยิ่ง         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก      กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

ชุดที่ ๘ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
           โรงเรียนสนัทรายวิทยาคม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

         ๑. นายวัลลภ เครือกจิ            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง         ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายสุริยนต์  สุริโยดร        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม     รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 
                                                                                                  -/๓. นายสมศักด์ิ........   



๒๑๔ 
 

 

         ๓. นายสมศักด์ิ ไชยวงศ์         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 

         ๔. นางสาววรัญญา ชัยพิกุล      ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย      กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 

         ๕. นางสุพิน ไชยยา              ผู้อํานวยการโรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยา      กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑         
         ๖. นายอรรณพ ดวงเกตุ         ศึกษานิเทศก์           กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

ชุดที่ ๙ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
         โรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย  อําเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

         ๑. นายโอภาส อินต๊ะแสน        ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว          ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายพัลลภ วิชญพันธ์          ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย           รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี        ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑      กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต ๑ 
         ๔. นายนิวัฒน์ นิลแก้ว                 ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่คอืวิทยา       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

         ๕. นายนิวาส  ธาตุอินทร์จันทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน     กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

ชุดที่ ๑๐ คณะกรรมการรับผิดชอบดา้นสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
            โรงเรียนสนักําแพง อําเภอสนักําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

         ๑. นายประดิษฐ์  ศรไีกรภักด์  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเปาสามขา        ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายปฎิคม  สากระจาย  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันกําแพง       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายสมศักด์ิ  ปันทา  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูคา         กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

ชุดที่ ๑๑ คณะกรรมการรับผิดชอบดา้นสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
            โรงเรียนศรีสงัวาลย์    อําเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่                         
                             -/๑.ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว ........  



๒๑๕ 
 

 

 ๑.ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ                                                                   ประธาน 
                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน        
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

         ๒. นายวินิจ  มธุรสาทิส  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดขะจาว         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายทองปอนด์  พิพิธภัณฑ์    อํานวยการโรงเรียนวัดดอนชัย        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายไมตรี ธินะ     ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
ชุดที่๑๒ คณะกรรมการรับผดิชอบด้านสถานที่และการประสานงานสถานที่แข่งขนั 
          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
         ๑. นายอภิชาต รัตนยรรยง    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     ประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นางสาวสุปราณี  ปัญญานะ   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน        กรรมการ     
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นางสิริพร  ไชยรินทร์  นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายนิมิตร  ไทยดํารงค์  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายที่พกั 
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผน การติดต่อ ประสานงาน สืบค้นข้อมลู และเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง  

   แผนทีส่ถานที่พัก และราคาที่พัก   ช่องทางการติดต่อที่พัก  รวมทั้งดูแล อํานวยความสะดวก 
             ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
         ๒) วางแผนอํานวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาร่วมงาน 
         ๓) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย ด้านความปลอดภัยให้กับผู้มารว่มงาน 
         ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ              
   ประกอบด้วย 
         ๑. นายโสภณ  โปธินันท์           รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายมงคล พุทธัง          รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน  
                      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
               -/๓. นายพิษณุ......... 



๒๑๖ 
 

 

         ๓. นายพิษณุ พินิจ            รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๔. นายธวัชชัย  ไชยกันย์     ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน       กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นางเพ็ญศิริ จันทรศ์รี      นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นางญาณิกา ปานทอง     นักวิชาการศึกษา          กรรมการ        
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                          
         ๗. นางกนกวรรณ สุรโิยปการ นักวิชาการศึกษา          กรรมการและเลขานุการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๙. นางวรภา กัณหา         เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสขุ 
            มีหน้าที ่

๑) วางแผน ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ในการจัดห้องพยาบาล ทุกจุดการแข่งขัน 
         ๒) ประสาน ติดต่อ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่พยาบาล  / โรงพยาบาล / สํานกังานสาธารณสุขฯ 
             และชุดปฐมพยาบาล ให้บริการปฐมพยาบาลแก่นักเรียน 
         ๓) อํานวยความสะดวกในการบริการแก่ผู้มาร่วมงานที่ขอรับความช่วยเหลือทุกคน 
         ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

            ประกอบด้วย 

         ๑. นายโสภณ โปธินันท์    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
               ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
         ๒. นายสิทธิชัย  มลูเขียน    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
               มัธยมศึกษา เขต 34 

              ๓. ผู้อํานวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม          กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
         ๔. ผู้อํานวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย          กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
         ๕. ผู้อํานวยการโรงเรียนสันกําแพง           กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
              ๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม                              กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
     

                                              -/๗.ผู้อํานวยการ........   



๒๑๗ 
 

 

              ๗. ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่                    กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

              ๘. ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่           กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

         ๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศาลา            กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

       10. ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่        กรรมการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       11. ผู้อํานวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่            กรรมการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       12. ผู้อํานวยการโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย                     กรรมการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       13. ผู้อํานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย            กรรมการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       14. นายอาทิตย์  กันทาหงส์   โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่       กรรมการ 
                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       15. นายพนมพร  ตันเรอืงพร   โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่       กรรมการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       16. นายธวัชชัย ไชยกันย์                                                     กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       17. นางเพ็ญศิริ  จันทร์ศรี  นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       18. นางญาณิกา  ปานทอง   นักวิชาการศึกษา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       19. นางกนกวรรณ สุรโิยปการ นักวิชาการศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       20. นางวรภา กัณหา  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
       21. นางประกายกาญจน์ แห่งชาติ  ไชยยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           นกัวิชาการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
                  -/22. นางเบญจมาศ…….. 



๒๑๘ 
 

 

      22. นางเบญจมาศ  ถาดแสง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            โรงเรียนนวศาสตร์บริรักษ์  จงัหวัดเชียงใหม่ 
       23. นายรัศมี  สิงห์แดง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            โรงเรียนธัญญลักษณ์บริบาลศาสตร์  จังหวดัเชียงใหม่ 
       24. นายภนิตา ยังวิลัย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
            โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  จังหวัดเชียงใหม่  
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรยีบร้อย และการจราจร 
            มีหน้าที ่   
         ๑) วางแผน ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
             และสถานที่จอดรถ 
         ๒) จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรทุกสถานที่แข่งขันให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
             รวดเร็วเรียบร้อยและปลอดภัย 
         ๓) ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ณ สถานที่พักของผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 
         ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายไชยยันต์ ไชยถาวร  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน     
                                           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                                             
         ๒. นายชัยวัตร์   เทพวงค์  รองผู้อํานวยการสํานักกงานเขตพื้นที่การศึกษา        รองประธาน
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                                             
         ๓. นายวชิระ พรหมเมือง  นิติกร        รองประธาน  
                                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๔. นายอํานวย วิริยะ  นักทรัพยากรบุคคล        กรรมการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๕. พนกังานบริการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒-๖  ทกุคน  
                                                                                              กรรมการ 
         ๖. พนกังานบริการ(นักการภารโรง)  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ทุกคน 
                                                                                                                       กรรมการ 
         ๗. นายชูชาติ หาได้  นักจัดการทั่วไป           กรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๘. นายธีรธัช  กษมาโชคนภาพร     อัตราจ้าง                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา สุตานันท์อัตราจ้าง                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                     -/๑๐. นายอํานวย......... 



๒๑๙ 
 

 

       ๑๐. นายอํานวย วิริยะ    นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               

       ๑๑. นักการภารโรงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต ๑  
                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑๒. พนักงานขับรถในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต ๑                     
                                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายวิทยสุื่อสารและดูแลความปลอดภัยนักเรียน 
            มีหน้าที ่
        ๑)  วางแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดําเนินงานจัดระบบวิทยุสื่อสารและ 

   ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
        ๒)  ประสานงานคณะกรรมการทุกฝา่ย    
        ๓)  จัดระบบการสื่อสารให้มีความคล่องตัว ประสานได้อย่างรวดเร็ว  
        ๔)  ประสานการดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักเรียนภายในการจัดงาน 
        ๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
            ประกอบด้วย 
         ๑. นางเรณู  ทิวิชศร ี  ศูนย์เสมารักษ ์                               ประธาน 
         ๒. นางรัชนีภา ศรีสว่าง     ศูนย์เสมารักษ ์      รองประธาน 
         ๓. นางรัตนาภรณ์  เข็มทอง   ศูนย์เสมารักษ ์         กรรมการ 
         ๔. นางนงลักษณ์  วิชัยรัตน์    ศูนย์เสมารักษ ์         กรรมการ 
         ๕. นายกฤษณ์  ด่านปรีชามณี โรงเรียนเทศบาลศรีปิงเมือง                กรรมการ 
         ๖. นายอรรณพ ไชยวัง  โรงเรียนเทศบาลท่าสะต๋อย       กรรมการ 
         ๗. นายวราวุฒิ  สาริกบุตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ      กรรมการ 
         ๘. นายธีระชัย สุวรรณประเสริฐ    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ      กรรมการ 
         ๙. นายบุญเทียม สุรยิะน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย                                  กรรมการ 
       ๑๐. นายสมยงค์ คําเหมือดแอ่   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย        กรรมการ     
       ๑๑. นายจีราวุธ   รักรว่ม  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย       กรรมการ 
       ๑๒. นายชวิลิต แก้ววงศ์  โรงเรียนพระหฤทัย         กรรมการ 
       ๑๓. นายมงคล  หวังรักกลาง  โรงเรียนพระหฤทัย                                      กรรมการ 
       ๑๔. นายเจริญ วรรณรักษ์  โรงเรียนพระหฤทัย        กรรมการ 
       ๑๕. นายภิเษก วงค์แก้ว  โรงเรียนพระหฤทัย         กรรมการ 
       ๑๖. นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร   เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์                  กรรมการ  
       ๑๗. นายอดุลย์  สุเทพ      เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์        กรรมการ 
                -/๑๘. นายสมรรถพงศ์........   



๒๒๐ 
 

 

       ๑๘. นายสมรรถพงศ์  เตชะเสน    เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์        กรรมการ 
       ๑๙. นายสรพงษ์  ทะพิงค์แก  เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์                 กรรมการ 
       ๒๐. นายเสรี ผาแดง  เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์        กรรมการ 
       ๒๑. นายกิตติภูมิ สุขวาณิช          เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์        กรรมการ 
       ๒๒. นายวิสูตร จันทร์เขียว         เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์        กรรมการ 
       ๒๓. นายสุชาติ ไชยวุฒิ             เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์        กรรมการ 
       ๒๔. นายชุติมันต์  กันทะมาโนชน์  เครือข่ายศูนย์เสมารักษ ์         กรรมการ 
       ๒๕. นายปรเมศร์  นาระทะ         เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์                     กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๖. นายวัลลภ อภิชาตโยธิน        เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผนการต้อนรบั ประสานฝ่ายสถานที่ในการจัดที่จอดรถผูม้ีเกียรติมาร่วมงาน 
         ๒) จัดทําบัตรจอดรถ VVIP  ,VIP และต้อนรับผู้มีเกียรติ VVIP , VIP  
         ๓) จัดสวัสดิการแก่ผูม้าร่วมงานโดยเฉพาะ พิธีเปิด –ปิด  

    ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายสามารถ รักษาศิลป์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              ประธาน   
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                                                 
         ๒. นายเจตย์ สะสะรมย์        รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นางสาวมณีวรรณ สุทธิการปลูก  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒                                                                 
         ๔. นายสมโภชน์ ศรชีะนา      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา             กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓                                                                 
         ๕. นายอุทิศ  ขัติวงษ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕                                                                 
         ๖. นายอิสระ ยานะโส      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๗. นายสิทธิชัย มูลเขียน      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     มัธยมศึกษา เขต ๓๔   
         ๘. นางธันวา เกียรติปรีชา      ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
           -/๙. นางสุภาภรณ์......... 



๒๒๑ 
 

 

         ๙. นางสุภาภรณ์ อินทะมา      ผู้อํานวยการส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน                    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  
       ๑๐. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  
       ๑๑. นายชูชาติ หาได้  นักจัดการทั่วไป          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๒. นางดวงรัก ภู่พัด  นักวิชาการศึกษา              กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๓. นายนิมิตร  ไทยดํารงค์      ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต๑ 
      ๑๔.  นางกรรณิการ์ ฟองผล      ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
       ๑๕. นางนริสา พงษ์พานิชย์      นักจัดการทั่วไป         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ 
       ๑๖. นางจิรารัตน์ กันธวัง      นักวิชาการศึกษา            กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๗. นางสาวพิชญ์ณัฎฐ์  คณารักษ ์  นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๘. นางสายฤดี มาลังค์      นักจัดการทั่วไป          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๙. นางประทุม  ตามไท      นักจัดการทั่วไป           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
       ๒๐. นางสาววราภรณ์  ปันทนันท์   เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๒๑. นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ ผู้อํานวยการ          กรรมการและเลขานุการ 

                                          กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน                                         
    สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๔ 

       ๒๒. นางสิริพิม อูปเงิน     นักวิเคราะห์และนโยบาย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๒๓. นางนฤมล  จันทร์เขียว      นักวิชาการศึกษา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
 
             ๒๔. นายกติินันท์........   



๒๒๒ 
 

 

       ๒๔. นายกิตินันท์  อินทรกําแหง   นิติกร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 

๑๘.คณะกรรมการจัดทํา ID CARD  คณะกรรมการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่  ๖๒ ปกีารศึกษา ๒๕๕๕ จังหวัดเชยีงใหม ่
            มีหน้าที ่
         ๑) จัดทํา ID CARD  คณะกรรมการทุกฝ่าย  
         ๒) ดําเนินการส่งมอบ  ID CARD บัตรประจําตัวให้คณะกรรมการทุกฝ่าย  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
             ประกอบด้วย 
         ๑. นายบรรยงค์  สมฤทธ์ิ      ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน          ประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธิโศภน    รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

    ๓. นางจินตนา สมฤทธ์ิ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                 กรรมการ 
         ๔. นางสาวสุภาวดี ชัยเมืองชื่น    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพุทธิโศภน       กรรมการ 
         ๕. นายจักรราช  จุลมาศ              เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดร้องอ้อ                          กรรมการ 
         ๖. นางวิลาวัลย์  ใจอา้ย               เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์                 กรรมการ 
         ๗. นางสาวเสาวลักษณ์  อัศวพุทธิ    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีเนรูห์                           กรรมการ 
         ๘. นายวชิรพงษ์  สัธนะพรรณ        เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเมืองสาตรและ                กรรมการ 
                                                     วัดเสาหิน 
         ๙. นายจิรโรจน์  มะเปลี่ยนสี         เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑          กรรมการ 
       ๑๐. นางสาวเจนจิรา  ศรีจันทร์        เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามคัคี             กรรมการ 
       ๑๑. นายอาจหาญ  ทพิย์ศรี            เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่อเมืองลังและ              กรรมการ 
                                                    โรงเรียนวัดป่าตัน 
       ๑๒. นางสาวสุทธิดา นันต๊ะเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพุทธิโศภน       กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร และเทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน 
            มีหน้าที ่

๑) วางแผน  ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํา WEBSITE  จัดทําระบบสื่อสาร เทคโนโลยต่ีาง ๆ 
         ๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูรายละเอียดการจัดงานทุกฝ่าย รายงานผลการแข่งขันทกุ 
             กิจกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ 
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 
               -/ประกอบด้วย......... 



๒๒๓ 
 

 

            ประกอบด้วย 
         ๑. นายศักด์ิชีวิน วัฒโล      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     มัธยมศึกษา เขต  ๓๔ 
         ๒. นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธาน        
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๓. นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน    
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑      
         ๔. นายไพศาล ชนะกุล              ข้าราชการครูโรงเรียนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
         ๕. นายวีระ อุสาหะ  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๖. นางศิริกร ปวงคํา                 ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๗. นางธัญสุดา อุดมศลิปะทรัพย์ ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๘. นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล    ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
         ๙. นางสุรัตน์นารี จี๋ครีี      ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔   
       ๑๐. นางอุบล ทรัพย์สินเสริม  เจ้าพนักงานธุรการ              กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๑. นางพรพิไลย คําต้ิบ      เจ้าหน้าที่การเงิน             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๒. นางสาวสุภาพร วิรัตนาภรณ์     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔        กรรมการ 
       ๑๓. นางพาโชค สงค์สิริ      โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ          กรรมการ                      
      ๑๔.  นางนารีรัตน์  ขุททกพันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย          กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวศศิวิมล ประสานสุข  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการ 
       ๑๖. นางสาวมณฑา กุณา      โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย         กรรมการ 
       ๑๗. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ      โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย          กรรมการ 
       ๑๘. นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์     โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย          กรรมการ 
       ๒๐. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ      โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ          กรรมการ 
       ๒๑. นายวิชรัชชัย จันต๊ะวงศ์      โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ           กรรมการ 
       ๒๒. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลศิ    โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ         กรรมการ 
                     -/๒๓. นายสุรศักด์ิ........ 



๒๒๔ 
 

 

       ๒๓. นายสุรศักด์ิ ลขิิตตระกูลรุ่ง    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ          กรรมการ 
       ๒๔. นางเกษรา กันทาทอง      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ         กรรมการ 
       ๒๕. นายวิทยา ญาณสาร     โรงเรียนจอมทอง           กรรมการ 
       ๒๖. นายธีระศักด์ิ โพธินาม      โรงเรียนสารภีพิทยาคม           กรรมการ    
       ๒๗. นางจรรยา มุกลมีาศ      โรงเรียนสารภีพิทยาคม           กรรมการ                      
       ๒๘. นายวรกานต์ ประพัฒน์สิริ    โรงเรียนสารภีพิทยาคม           กรรมการ 
       ๒๙. นางสาวพรนภา เขื่อนแก้ว    โรงเรียนสารภีพิทยาคม           กรรมการ 
       ๓๐. นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว โรงเรียนสารภีพิทยาคม          กรรมการ 
       ๓๑. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์   โรงเรียนสารภีพิทยาคม         กรรมการ 
       ๓๒. นายจงภพ ชูประทีป      ศึกษานิเทศก ์                 กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๓๓. นางปาริชาต ธนัญชัย      ศึกษานิเทศก ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๓๔. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธ์ิ    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๓๕. นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา   ศึกษานิเทศก์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการบันทึกคะแนน 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
คณะกรรมการกลาง 
            มีหน้าที ่
            อํานวยการ ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และดูแลคณะกรรมการบันทึกคะแนน ให้การดําเนินงาน
สําเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 
            มีหน้าที่  
            ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนนเพื่อรายงานการแข่งขันทุกกิจกรรม 
๑. สนามแข่งขัน ณ  สนามกีฬาสมโภชเชยีงใหม่  ๗๐๐ ปี  อําเภอเชยีงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการบันทึกคะแนน 
         ๑. นายพิชิตพล  สทุธิสานนท์     ประธานเครือข่ายการนิเทศ เขต ๑๕                    ประธาน        

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  
         ๒. นางสาวชัชฏาภรณ์  ชัยพรหม        นักวิชาการคอมพิวเตอร์         กรรมการ 
                                                        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔    กรรมการ 
         ๓. นายไพศาล ชนะกุล      ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราช  จังหวัดเชียงราย          กรรมการ   
         ๔. นายสุทธิพร  ต้นเถา      ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่        กรรมการ 
         ๕. นายพิพัฒน์ กัลปเพ็ญ          ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ         กรรมการ 
           -/๖. นางเขื่อนทอง......... 



๒๒๕ 
 

 

         ๖. นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์          ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย         กรรมการ 
         ๗. นายจีรวัฒน์  วงศ์จักร         ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๘. นายพงษ์พันธ์  นิลคง      ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
         ๙. นายอนุสรณ์  สุขศรี         ครูโรงเรียนหอพระ        กรรมการ 
       ๑๐. นายจงภพ  ชูประทีป        ศึกษานิเทศก์                    กรรมการและเลขานุการ 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๑. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธ์ิ         ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.สนามแข่งขนั ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลยั  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 
         ๑. นางพาโชค  สงค์ ศิริ      ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        ประธาน 
         ๒. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์     ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ          ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางแจ่มจันทร์  แก้วเคียงคํา     ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๕. นายธีระวัฒน์   สวุรรณโณ     ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
๓.สนามแข่งขนั ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชยีงใหม่  
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 
         ๑. นางจรินทร์  ธงงาม      ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม       ประธาน 
         ๒. นายสุทธิพร  ต้นเถา      ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม ่      กรรมการ 
         ๓. นางสาวศศิวิมล  ประสานสุข         ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางพรทิพา  ดวงพันธ์                ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 
๔. สนามแข่งขัน  ณ โรงเรยีนสนักําแพง   อําเภอสันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม ่
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 

  ๑. นายดรณจ์ีรัณ ประวังญาณวัฒน์     ครูโรงเรียนสันกําแพง         ประธาน 
  ๒. นางวันเพ็ญ  จันทร์มณ ี               ครโูรงเรียนสันกําแพง        กรรมการ 
  ๓. นายชาญชัย ไพยารมณ์               ครโูรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย       กรรมการ 
  ๔. นางสาวอราสา ดีทุ่ง      ครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลยั       กรรมการ 
  ๕. นางสาวณัฐริยา  นางเมาะ     ครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลยั        กรรมการและเลขานุการ 

๕. สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนสนัทรายวิทยาคม  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 
         ๑. นางนาฏลัดดา  คําพร       ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม        ประธาน 
         ๒. นายวรชาติ   ภู่ทอง        ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๓. นายสมหมาย   ยินดี        ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๔. นางสาวพิชญาภรณ์   สัลละพันธ์     ครูโรงเรยีนสันทรายวิทยาคม       กรรมการ 
         ๕. นายปรัชญา   ชมพล      ครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
๖. สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนวารเีชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 
               -/๑. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์........   



๒๒๖ 
 

 

         ๑. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บุญเลิศ      ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ        ประธาน 
         ๒. นางสาวมณฑา  กุณา       ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๓. นางนารีรัตน์  ขุททกพันธ์      ครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย       กรรมการ 
         ๔. นางสาวแสงเทียน  ภิญญวงศ ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์         กรรมการและเลขานุการ 
                                                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๗. สนามแข่งขนั ณ  โรงเรยีนปรนิสร์อยแยลส์วิทยาลยั อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 

  ๑. นายสรุศกํด์ิ  ลิขิตระกูลรุ่ง      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ       ประธาน 
  ๒. นางกชพรรณ  กันทาทอง      ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ      กรรมการ            
  ๓. นายสมพร  แซ่ผ่าน        ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั      กรรมการ 
  ๔. นางสาวสมจิต  ชมชื่น            ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ      กรรมการ 
  ๕. นางสาววันวิสาข์  กิติวงศ์       ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ      กรรมการ 

๘. สนามแข่งขัน ณ  โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่   อําเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม ่
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 

  ๑. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์                ครูโรงเรียนยุพราชวทิยาลัย        ประธาน 
  ๒. นายปณวรรต  เล้าคํา            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       กรรมการ 
  ๓. นายประเทือง  ใจแก้ว            ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 

๙. สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านศาลา   อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 

  ๑. นายศิรศิกัด์ิ  ศรีวิไชย       ครูโรงเรียนแม่แตง         ประธาน 
         ๒. นายนิคม    คาํโพธ์ิ       ครูโรงเรียนบ้านศาลา        กรรมการ 
         ๓. นายทนงศักด์ิ  สิงห์จู       ครูโรงเรียนบ้านศาลา        กรรมการ 

  ๔. นางสาวสการะ  นิมมานเหมินท ์      ครูโรงเรียนบ้านศาลา        กรรมการ 
  ๕. นางจรรยาภรณ์  โกลเดนมันน์       ครูโรงเรียนบ้านศาลา         กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. สนามแขง่ขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม ่ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการบันทึกคะแนน 

     ๑. นางสาวอัญชลี  คําแปง      ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่    ประธาน 
     ๒. นางสาวทศพร  ปินตามสม  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการ 

๓. นายศรัญญ    ซิงห ์      ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่   กรรมการ 
๔. นางจรรยา  มุกลมีาศ       ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม         กรรมการ 
๕. นายธีระศักด์ิ  โพธินาม       ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม       กรรมการ 
๖. นายวรกานต์  ประพัฒน์ศริิ      ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม       กรรมการ 
๗. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษพ์งศ์         ครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

 

๒๐. คณะกรรมการฝ่ายสิทธปิระโยชน ์
            มีหน้าที ่
                         -/๑) วางแผน......... 



๒๒๗ 
 

 

         ๑) วางแผน ดําเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์ 
         ๒) ประสานงานหน่วยงาน ฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายโสภณ  โปธินันท์      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นายอุดม แปงทิศ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นายเจตย์ สะสะรมย์      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
                                                    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                                                                 
         ๔. นายไพบูลย์ พุทธวงศ์      ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่      กรรมการ 
         ๕. นางบุษบา วิเชียรถม      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่         กรรมการ 
         ๖. นางญาดา เชื้อสะอาด      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่         กรรมการ 
         ๗. นางศรีมณี เสนากุล      โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่         กรรมการ      
         ๘. นายวีระชาติ แสนปัญญา  ข้าราชการครูช่วยงานนติกร       กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานพัสดุ         กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๐. นางรัตนา เจนร่วมจิต      เจ้าพนักงานพัสดุ           กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๑. นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกุล   นักจัดการทั่วไป          กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๒. นางสาวนันทนา มงคลเทพ   นักจัดการทั่วไป         กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๓. นางศิริดา สมบูรณชั์ย     เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
       ๑๔. นางสาวเทพี กับปุละวัน   นักจัดการทั่วไป          กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๕. นายชูชาติ หาได้     นักจัดการทั่วไป    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๖. นางสมร สืบพันธ์วงศ์              นักจัดการทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
                 -/๒๑. คณะกรรมการ......... 



๒๒๘ 
 

 

  ๒๑. คณะกรรมการฝา่ยการเงนิ 
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผน  อํานวยความสะดวก ในการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท  
         ๒) ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
            ประกอบด้วย 

         ๑. นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   ประธาน 
                                      ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑          

         ๒. นายเจตย์ สะสะรมย์      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
         ๓. ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา       กรรมการ 
         ๔. นางจารุวรรณ   เหล็กชาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑     
         ๕. นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานพัสดุ         กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
           ๖. นางเสาวภา ประสงค์สม เจ้าพนักงานธุรการ         กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๗. นางดาวนภา น่วมเจริญ      ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๘. นางศิริดา สมบูรณชั์ย      เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๙. นางปิยรัตน์  วงศ์เติง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๐. นางอังสนา สุขสุเสยีง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๑. นางวิธกาล  จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๒. นางอัญชลี สทิธิจู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๓. นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
 
                    -/๑๔. นายสุชล........    



๒๒๙ 
 

 

       ๑๔. นายสุชล  แก้วถาวร               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๕. นางจารุภา ระเวง                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๖. นางมาริสา ศรีวัฒนพงษ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                               กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๗. นางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                               กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๘. นางคนึงนุช  สหธารา              เจ้าหน้าที่ธุรการ                                               กรรมการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

       ๑๙. นางสาวจิราภรณ์  โกมุท          เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านออนหลวย                    กรรมการ 
       ๒๐. นายวิชา หล้าคําแก้ว               ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้                           กรรมการ 
       ๒๑. นางธันวา เกียรติปรีชา      ผู้อํานวยการ                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๒. นางปรียาภรณ์ บัวคลี ่      นักวิชาการเงินและบัญชี             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๓. นางประภาพรรณ บุญวงศ์    นักวิชาการเงินและบัญชี             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑    
       ๒๔. นางรัตนา เจนร่วมจิต      เจ้าพนักงานพัสดุ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๕. นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๒. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
            มีหน้าที ่
         ๑) ประสานงานและจัดหายานพาหนะ   สําหรับอํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการทุกฝ่าย  
         ๒) จัดเตรียมยานพาหนะ สําหรับผู้มเีกียรติ   VVIP, VIP และผู้เกี่ยวข้อง 
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
            ประกอบด้วย 

 

         ๑. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
                      -/๒. นายอภิชาต.........    



๒๓๐ 
 

 

         ๒. นายอภิชาติ   รัตนยรรยง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๓. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 
         ๔. นายสมโภชน์ ศรชีะนา      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
         ๕. นายสุภาพ กาวี                     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๖. นายเดช อนากาศ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
         ๗. นางจินดา  กันทะศักด์ิ             ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดศึกษา                     กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ 
         ๘. นางนงลักษณ์ เหลอืงอิงคสุต ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๙. นายจิรเมธ  จันทบูรณ์         ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน               กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๐. นายสายัณฑ์ จันทร์เส็ง      ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
       ๑๑. นายสุวิทย์ ยาประสิทธ์ิ            นักจัดการทั่วไป                                                กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๔  
       ๑๒. นางสาวศรวณี ชมชื่น      นักจัดการทั่วไป          กรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑ 
       ๑๓. นางนาตยา สินธุวาทิน      นักจัดการทั่วไป          กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                              
       ๑๔. นางสายฤดี  มาลังค์                นกัจดัการทั่วไป           กรรมการ 
                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๕. นายชาญชัย  แสงกร      เจ้าพนักงาน         กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๖. นายเศรษฐพัส สุวรรณราษฎร์    เจ้าพนักงานธุรการ                                            กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๑๗. นางกรรณิการ์  นนัติ       นักจัดการทั่วไป           กรรมการและเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
             -/๑๘. นางภิรมย์.........   



๒๓๑ 
 

 

       ๑๘. นางภิรมย์  อํ่าเอี่ยม      นักจัดการทั่วไป    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๙. นางณัฐพิมล มีป่ิน     เจ้าพนักงานธุรการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
๒๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก 
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผนการจัดหาของที่ระลึก  
         ๒) ประสานคณะกรรมการฝ่ายการเงินดําเนินการจัดหาของที่ระลึก   
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
            ประกอบด้วย 

         ๑. ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕                ประธาน 
         ๒. นางอุทิศ ขัติวงษ์  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๓. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา         รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๔. นายลิขสิทธ์ิ  ผลจันทร์งาม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๕. นายฉัตรชัยมงคล  ก้อนแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๖. นายสุภาพ กาวิ   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     กรรมการ  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๗. นายจริเมธ จันทบูรณ์      ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๘. นางสุนิทรา  พรมมล      ผู้อํานวยการ                                                    กรรมการ           
                                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา               
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
         ๙. นายลิขิต ฐานมั่น  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๐. นางนงลักษณ์ เหลอืงอิงคะสุต   ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ       กรรมการ      
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๑. นายวิชัย ปานอุทัย      หน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
                -/๑๒. นางแก้วกานดา.........   



๒๓๒ 
 

 

       ๑๒. นางแก้วกานดา  คาํดี      ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๓. นางสรวงสุดา  วีรแพทย์โกศล    ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๔. ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด                                    กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๕) นางนฤมล  จันทร์เขียว      นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๖. นางฉัตรชฎา  อํานา      นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๗. นายเกียรติศักด์ิ   ชมพูกา เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๘. นางสาววราภรณ์ ปันทนันท ์ เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๑๙) นางชนากานต์ สุนันทกร นักวิชาการศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๒๐. นางสาวพิชญ์ณัฎฐ์ คณารักษ์   นักวิชาการศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
       ๒๑. นางดาวนภา น่วมเจริญ       ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  

                                                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๒. นางกนกเรขา บุญยรัตน์  นักวิชาการเงินและบัญช ี
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

                                                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๓. นางคลอใจ อินทรว์งศ์  นักวิชาการเงินและบัญช ี
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

                                                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการรบัสนบัสนนุจากองค์กรอื่นๆ 
            มีหน้าที ่                                                                                                      
         ๑) ประสานขอรับการสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่  ๖๒ 
             ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  จังหวัดเชียงใหม่  จากหน่วยงานอื่น ๆ 
         ๒) สรปุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ   
                   -/๓) ปฏิบัติ........ 



๒๓๓ 
 

 

         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย                                                       
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายชุมพล  รัตน์เลิศลบ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   
         ๒. นายสนิท ชมสวรรค์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย       กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑                               
         ๓. นายสมศักด์ิ สุขพนัธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ ์      กรรมการ                      
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นายยงยุทธ ขัดผาบ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้                       กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นายมงคล พนันตา      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นายคณิต ไชยลังการ์         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)     กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๗. นายนิวัฒน์ นิลแก้ว      ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง        กรรมการ 
                                                    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๘. นายสุวัฒน์ คันธา      ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดล้านตอง       กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นายชูศักด์ิ  ทองนาค       ผู้อํานวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๑๐. นายปัณณวัฒน์ ช่างปั้น      ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงรับรอง 
            มีหน้าที ่
         ๑) วางแผนและประสานงาน  ในการจัดเลี้ยงรับรอง ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ  
         ๒) ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการจัดเลี้ยงรับรอง 
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย     
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายเฉลิมศักด์ิ ธนะชัยขันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๒. นางธันวา เกียรติปรีชา     ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์         รองประธาน 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
           -/๓. นางอรุณีพัชร์.........   



๒๓๔ 
 

 

        ๓. นางอรุณีพัชร์  เมืองศรี    ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑              กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๔. นางประภาพรรณ บุญวงค์  นักวิชาการเงินและบัญชี                                กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๕. นางอังสนา สุขสุเสยีง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๖. นางปิยรัตน์ วงศ์เติง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๗. นายรักษา พงษ์ธนาคม    นักทรัพยากรบุคคล        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๘. นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล    เจ้าพนักงานพัสดุ             กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
         ๙. นางปรียาภรณ์ บัวคลี ่        นักวิชาการเงินและบัญชี                   กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑     
       ๑๐. นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๒๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทํารายงาน 
            มีหน้าที ่             
         ๑) จัดทําเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
             เพือ่นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
         ๒) รายงานผลความสาํเร็จของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒  

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  จังหวัดเชียงใหม่ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย                                                         
            ประกอบด้วย 
         ๑. นายสกุล หล้าปาวงศ์      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ประธาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔                                           
         ๒. นายพิษณุ พินิจ      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองประธาน  
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๓. นายมานิตย์ พุทธโยธา      ศึกษานิเทศก ์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๔. นางสาวอุไร เรือนโขง      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
              -/๕. นางสชุาดา......... 



๒๓๕ 
 

 

         ๕. นางสุชาดา บุญฤทธิ์      ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๖. นายกมล ช่ืนทองคํา      ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๗. นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น  นักวิเคราะห์และนโยบาย          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๘. นางสุนทรีย์ สุวรรณภูมิ  นักวิเคราะห์และนโยบาย         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
         ๙. นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล      นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๐. นางประภาพร สุวรรณบงกช    นักวิเคราะห์และนโยบาย         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๑. นางสิริพิม อูปเงิน          นักวิเคราะห์และนโยบาย         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๒. นางกรรณิการ์ นันติ          นักจัดการทั่วไป         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๓. นางฐิตารีย์ คํานิล          นักประชาสัมพันธ์        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๔. นางแสงจันทร ์กันยะมูล          นักวิชาการศึกษา          กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๕. นางจิตติมา ลิมปพัฒนวณิชย์  นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๖. นางสาวอรวรรณ พรหมมณี   นักวิชาการตรวจสอบภายใน       กรรมการ  
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๗. นายลิขิตศิลป์ คํามาลา        เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๘. นายบงการ ศรีนันตา        เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT        กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๑๙. นายสุชิน นามจันทร์ลักษณ ์   ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
       ๒๐. นายสวงค์ ร่มเงิน        ข้าราชการบํานาญ         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒     
            -/๒๑. นางสุภาดา........ 



๒๓๖ 
 

 

       ๒๑. นางสุภาดา พูนศรีโชติ        ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
      ๒๒. นางจงกลนี  เวส์สวุรรณ        ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๓. นายวรากุล ตุ่นเครือ        ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
       ๒๔. นางสาวเกศแก้ว ปวกแดง     ศึกษานิเทศก์           กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
       ๒๕. นางปาริชาติ  ธนันไชย        ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ                      
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
        ๒๖.นางเบญจาภรณ์ พัฒนพงศา  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
       ๒๗. นายปัณณวัฒน์ ช่างปั้น       ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
      ๒๘.  นางสุพัตรา แย้มนิม่นวล       ศึกษานิเทศก์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
      ๒๙.  นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
             ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการทุกฝ่าย    ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มกําลังความสามารถในการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕    หากมีปัญหาอุปสรรคให้ดําเนินการแก้ปัญหา  และรายงานผลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการอํานวยการ  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน    บรรลตุามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีต่อนักเรียน     ครู   บุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
 

             ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง ณ  วันที่  ๑๙    เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
(นายชินภัทร  ภูมิรัตน ) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


