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ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
ท่ี ๓๔๗ / 2558 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 6๕ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 255๘ 

 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติในหลักการให้จัด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพดนตรี
นาฏศิลป ์ศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถนําทักษะท่ีได้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อการประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันรวมท้ังการใช้กิจกรรมเป็นส่ือเพื่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติดโดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะท้ังระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ
ภาคและระดับชาติ 

ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ได้กําหนดให้มีการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม ๓ ในวันท่ี ๒๖–๒๗ กันยายน ๒๕๕8 เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป 

เพื่อให้การดําเนินงานแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประสบความสําเร็จดังวัตถุประสงค์
ท่ีกําหนดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๓๗แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8 ในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ กลุ่ม ๓ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการ 
๑.๔  ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์     กรรมการ 
๑.๕  ผู้อํานวยการโรงเรียนไชยปราการ     กรรมการ 
๑.๖  ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม    กรรมการ 
๑.7  ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม    กรรมการ 
๑.8  ผู้อํานวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม    กรรมการ 
๑.9  ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม     กรรมการ 

 ๑.10  ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   กรรมการ 
 ๑.๑1  ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว   กรรมการ 
 ๑.๑2  ผู้อํานวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์    กรรมการ 
 ๑.๑3  ผู้อํานวยการโรงเรียนรงัษีวิทยา     กรรมการ 
 ๑.๑4  ผู้อํานวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา     กรรมการ 
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 ๑.๑5 ผู้อํานวยการโรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม ่     กรรมการ 
 ๑.๑6 ผู้อํานวยการโรงเรียนสายอักษร     กรรมการ 
 ๑.๑7 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ     กรรมการ 
 ๑.๑8 ผู้อํานวยการโรงเรียนศีลรว ี      กรรมการ 
 ๑.๑9 นางทิพากร  ทิพจร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.20 นางสาวศศิธร สรรพจารย์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาก าหนดแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามตลอดจนอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จลุล่วงตามก าหนด 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้อยู่ในการกํากับดูแลของนายธงชัย พูลศิรเจริญกุล และ
นายศุภวัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑ นายยุทธนา    อิ่นแก้ว   ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นายสุดเขต     ศรีอิศรางกูล  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๓ นายอารีย์   บุญชัยดุ้ง  กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นายจตุรงค์     ใจสม   กรรมการ 
  ๒.๑.5 นายพีรศาสตร์    จินาปุก   กรรมการ 
  ๒.๑.6 นายสุรินทร์    รังษ ี   กรรมการ 
  ๒.๑.7 นายทองสุข    สมบูรณ์   กรรมการ 
  ๒.๑.8 นายกิตติภัณฑ์    คําธิตา   กรรมการ 
  ๒.๑.9 นายกฤษฎา  พรหมงาม  กรรมการ 
  2.1.10 นายณัฐกิจ  ลาวนันท์  กรรมการ 

๒.๑.11 นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
  ๒.๑.12 นายภานุวัฒน ์  ติดทะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานท่ี ตกแต่งสถานท่ีและเวทีการแข่งขัน จัดระบบเสียง จัดเตรียมเครื่องเสียง  และ
บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน  และภาระงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

2.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 
 2.2.๑  นางสาวรุจิรดา    จันทระ   ประธานกรรมการ 
 2.2.๒ นางสุจินตา  คําเงิน   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางกรรณิการ์    สรรพสุข   กรรมการ 
 2.2.๓   นักเรียนประชาสัมพันธ ์    กรรมการ 
 2.2.๔   นางสุกัญญา    เหมืองสอง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งข่าวประกาศเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ แก่
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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 2.๓ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย 
  2.๓.๑ นางประกายพฤกษ ์ คําออน   ประธานกรรมการ 
  2.๓.๒ นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร   รองประธานกรรมการ 
  2.๓.3 นางสาวกาญจนา  โปธา   กรรมการ 
  2.๓.4 นางสาวศิรินิพา  เงินมูล   กรรมการ 
  2.๓.5 นางสาวสุพัตรา  หนูมา   กรรมการ 
  2.3.6 นางสาวนงลักษณ์  นําป๎ญญา  กรรมการ 
  2.๓.7 นางหนิ่ม    ชมพูรัตน์  กรรมการ 
  2.3.8 นางสาวกาญจนา  เกิดแพ   กรรมการ 
  2.3.9 นางสาวสุพัตรา  เข็มเล็ก   กรรมการ 
  2.๓.10 นายบัณฑิต  นวลเนตร  กรรมการ 
  2.๓.11 นางสาวศานิกุณ  คําภีระ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารสําหรับผู้บริหารโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน พร้อมท้ังจัดเตรียมมุมกาแฟ ท่ีมี
อาหารว่างและน้ําด่ืม สําหรับคณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 

 3. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประกอบด้วย 
  3.๑ นางบังอร     พรหมจอม  ประธานกรรมการ 
  3.๒ นางพิกุล   บําเรอจิตต์    รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางธนาภรณ์  อินทขัติย์  กรรมการ 
  3.4 นางสาวนันทนา  ตุ่นรัตน์   กรรมการ 
  3.5 นางสาวกรวณิชภา    ผลมาก   กรรมการ 
  3.๖ นางสาวปิยะณัฐ  ช่างเงิน   กรรมการ 
  3.7 นายสุรินทร์    รังษ ี   กรรมการ 
  3.8 นางสาวกันตยา  เพ็ชรประดับ  กรรมการ 
  3.9 นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองยศ   กรรมการ 
  3.10 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

3.11 นางปราณี    แสงกาศ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ต้อนรับแขกท่ีมาร่วมกิจกรรม แนะนําสถานท่ีจัดการแข่งขัน   

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินเอกสาร และสวัสดิการ ให้อยู่ในการดูแลและการกํากับของ  
ว่าท่ีเรือตรี วีระพงศ์  ขําเหม  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มงบประมาณและบุคลากร  
ประกอบด้วย 
 ๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
  ๔.๑.๑  นางพรรณนา  อุบลสา   ประธานกรรมการ 
  ๔.1.๒   นายธนกฤต  สมฤทธิ์   รองประธานกรรมการ 
  ๔.1.๓  นางสาวณิชาภัทร   แก้มพรม  กรรมการ 
  ๔.1.๔   นายสิทธิชัย  ผ่องใส   กรรมการ 
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  ๔.1.๕   นางสาวดลฤดี  อูปคําแดง  กรรมการ 
๔.1.6 นางสาวสุพรรณิการ์   อินต๊ะคํามา  กรรมการ 
๔.1.7 นางสาวณัฏฐิณี  ปินตา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 65 จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 ๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประกอบด้วย 
  ๔.๒.๑ นางบังอร  พรหมจอม  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒.๒ นางประภาพร  ชัยวรรณา  รองประธานกรรมการ 
  ๔.๒.๓   นางสาวศิริพร  อ๊อดต่อกัน  กรรมการ 
  ๔.๒.4 นางสาวศิรินิพา  เงินมูล   กรรมการ 
  4.2.5  นางสาววลัยลักษณ์ คําศิลา   กรรมการ 
  4.2.6  นางสาวสุธางศ์ุรัตน์ ลือโน   กรรมการ 
  ๔.๒.7 นางสาววรนิษฐ์  คําลือ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทําหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการประชุมเพื่อวางแผนดําเนินงานและ
เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสูจิบัตรการแข่งขัน   

 5. คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  5.๑  นางสาวศศิธร  สรรพจารย์  ประธานกรรมการ 

5.2  นายยุทธนา   วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
5.3  นางสาวทิพย์วรรณ  บุญถึง    กรรมการ 
5.4  นางพิชยา    พรหมป๎ญญา   กรรมการ 
5.5  นางสาวหล้าดี   สัมพันธ์สินก่อ  กรรมการ 
5.6  นางสาวธิญาดา  ป๎นต๊ะ   กรรมการ 
5.7  นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์   กรรมการ 
5.8  นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ   กรรมการ 
5.9  นางสาวดาววิภา  มีบุญ   กรรมการ 
5.10 นายอนุรักษ ์  ปาทา   กรรมการ 
5.11 นางสาวศิวาพร   สุขแยง   กรรมการ 
5.12 นางเกศรา   สิงห์ใจ   กรรมการ 
5.13 นายวิษณุกรณ์  ชํานาญ   กรรมการ 
5.14 นางวิจิตรา   ไพรพนาดอน  กรรมการ 
5.15 นายลิขิต    กล้าหาญ   กรรมการ 
5.16 นางสาวศิริพรรณ  ชาวเหนือ  กรรมการ 
5.17 นางสาวปิยะมาศ  มะโนรา   กรรมการ 
5.18 นางสาวอรุณ  ศรีเงิน   กรรมการ 
5.19 นางสาวชญาพิมพ์  กองมูล   กรรมการ 
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5.20 นายชัชวัสส์  พรวชิรวิทย ์  กรรมการ 
  5.21 นางสาวปาริชาต  ใจติขะ   กรรมการ 

5.22 นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ ดูแลระบบการจัดการแข่งขันในระดับโรงเรียน และดูแลพิมพ์บัตรประจําตัวและเกียรติบัตร 
ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 

 6. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน บันทึกคะแนน และประมวลผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  6.๑  นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง  ประธานกรรมการ 
  6.2  นางสาวขวัญมณีพร   เชาวน์สวัสด์ิ  รองประธานกรรมการ 
  6.3  นางสาวสุกัญญา  เหมืองสอง  กรรมการ 
  6.4  นางสาวศิริขวัญ    เรือนติปิน  กรรมการ 
  6.5  นางสาวศิริวิมล  ใบตัน   กรรมการ 

6.6  นางสาวกาญจนา  โปธา   กรรมการ 
6.7  นางสาวหนึ่งฤดี  คุ้มด้วง   กรรมการ 
6.8  นางสาวนิภาพร  ตรีเทพา   กรรมการ 

  6.9  นางสาวศศิธร  สรรพจารย์  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ รวบรวมและกรอกผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันลงในเว็บไซต์การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 6๕ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 สรุปและรายงานผลการแข่งขันเป็นรูปเล่มให้ประธานจัดการแข่งขันและ สพม.๓๔ เพื่อ
รายงานผลการแข่งขันของนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ท่ี
จังหวัดพิษณุโลก 

 7. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย  

7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 

1. นายฐิติคมก์ เขนย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพล ขันธปราง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

3. นางปุญญาพร ประทุม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 

4. นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 

5. นางสุดา จ๋าก๋าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 

6. นายณัฐพงศ์ ใจเปรมปรีดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
7. นายอนุรักษ์ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 

8. นายยุทธนา อิ่นแก้ว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

9. นางสาวกิติยา ฉายศิริ โรงเรียนศีลรว ี กรรมการ 

10. นายสมชาย จันทร์ตะมะ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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2. การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 
1. นายสิทธิชัย จองแดง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอุดมทรัพย์ อุษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางปิยานุช เมธา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
4. นางสาววิณนรา อิทธิสิริศักด์ิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายชานนท์ สิทธิ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
6. นายชัยวุฒิ ไฝคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
7. นางสาวสุพัตรี มีสวัสด์ิ โรงเรียนศีลรว ี กรรมการ 
8. นายเดช อุทธิยัง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
9. นางธมลวรรณ เหน่คํา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

7.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
1. นายอลงกรณ์ ไชยราช โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายศิลป์ชัย กวงแหวน โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ กําป่๎นทอง โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เท่ียง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์ โรงเรียนศีลรว ี กรรมการ 
6. นายพีรศาสตร์ จินาปุก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
2. ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
1. นายชุณหวัต คําโพธิ์ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎาพร สิงห์คํา โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวน้ําฟ้า หมื่นบุญตัน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรพล สุนันต๊ะ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นายประวัติ พรหมนิล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
6. นายพิริยวัตร ติใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
3. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
1. นางนิรมิตร มีไชโย โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางพจนีย์ คําแหลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวพรรณพิไล ไชยยา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 
6. นางสาวอนุสรา ยศแสน โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
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7. นายเสกสันต์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
8. นายศุภณัฐ กะมะลานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวอรทัย ใจยะสาร โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
10. นายกุลชาติ ป๎๋นขัน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวนาถนารี นุสุริยา โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
12. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
13. นางสาวโชติมา เพชรเอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
4. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
1. นางกรรณิการ์ คําจันทร์ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภัสสร ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นางกุลธิดา วรส โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วป๎น โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวป๎ญชลิกา อินทะวงค์ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 
6. นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
7. นายจีราวัฒน์ จ๋ันต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
8. นายองอาจ เป็งปานันท์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
9. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
10. นางพรรณทิพย์ภา นําบุญจิตต์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
11. นางสาววรนิษฐ์ คําลือ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

7.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
1. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
1. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายสุคนธ์ พจน์สุจริต โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 
1. นายสุคนธ์ พจน์สุจริต โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ีร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรี โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝาฃชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
1. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
2. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
3. นายธารณี สีสมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
6. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
7. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
5. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
1. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุคนธ์ พจน์สุจริต โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรี โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
5. นางปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
6. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
1. นายการุณ ผ่องป๎ญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ นาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายณัฐวุติ สิทธิราชฎร์ โรงเรียนศีลรว ี กรรมการ 
5. นายปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
7. การแข่งขันเขียนภาพไทยสเีอกรงค์ ม.1-ม.3 
1. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายการุณ ผ่องป๎ญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นายณัฐพงษ์ โพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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8. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
1. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. นางสาวสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
6. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
9. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธารณี ศรีสมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นายสุคนธ์ พจน์สุจริต โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
10. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
1. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ีร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรี โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณ โรงเรียนรัตนาเอื่อวิทยา กรรมการ 
5. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
11. การแข่งขันวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.4-ม.6 
1. ว่าท่ีร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรี โรงเรียนสายอักษร ประธานกรรมการ 
2. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นายณัฐวุติ สิทธิราชฎร์ โรงเรียนศีลวี กรรมการ 
4. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
6. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
12. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
1. นายณัฐพงษ์ โพรพนาดอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
3. นายการุณ ผ่องป๎ญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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13. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
1. นายธารณี สีสมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นายสุคนธ์ พจน์สุจริต โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นายปิยพนธ์ วัฒนศัพท ์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

7.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
1. การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.4-ม.6 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
3. การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
4. การแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
5. การแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.4-ม.6 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
6. การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
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7. การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 
1. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
3. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
9. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
1. นางสาวกิตติพร คํานวน โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีราภา อินตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายสุดเขต ศรีอิศรางกูล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
11. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
1. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นายสุดเขต ศรีิิอิศรางกูล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
12. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
1. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกูล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
13. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นางวิไล กาวิชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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14. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นางวิไล กาวิชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
15. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นางสาววิไล กาวิชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
16. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นางสาววิไล กาวิชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
17. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
18. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
19. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
20. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
21. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกาลัญํู รัตนา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
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22. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกาลัญํู รัตนา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
23. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 
1. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกาลัญํู รัตนา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
24. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายชัยชัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกาลัญํู รัตนา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์ โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
25. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายกิตติพร คํานวน โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีราภา อินตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายอิน รัตนอัมภา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
26. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายกิตติพร คํานวน โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีราภา อินตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายอิน รัตนอัมภา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
27. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายกิตติพร คํานวน โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีราภา อินตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายอิน รัตนอัมภา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
28. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายกิตติพร คํานวน โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีราภา อินตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายอิน รัตนอัมภา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

7.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์ 
1. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 

1. นางสาวกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวสุวาสิณี วรฉัตร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
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4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายศีลวัตร อิ่งต่า โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนันท์ สําเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
3. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวสุวาสิณี วรฉัตร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
4. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
1. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายศีลวัตร อิ่งต่า โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนันท์ สําเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
5. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวสุวาสิณี วรฉัตร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
6. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝาฃชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายศีลวัตร อิ่งต่า โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนันท์ สําเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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7. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวสุวาสิณี วรฉัตร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายศีลวัตร อิ่งต่า โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนันท์ สําเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
9. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวสุวาสิณี วรฉัตร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10. การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภารณี มานารัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวสุวาสิณี วรฉัตร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
7.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัย โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นายกมลศิษฐ์ ตาคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสายฝน ถนอมวงษ์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
3. นายวิษณุกรณ์ ชํานาญ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวสิุธีนี กระมุท โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นายเทวินทร์ หน่อแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางสายฝน ถนอมวงษ์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
4. นายเทวินทร์ หน่อแก้ว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นายธวิสิฐ ชุมของ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 

4. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 

5. นางสาวณัฏธินี ปินตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
5. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี ่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 

3. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

4. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 

5. นายกมลศิษฐ์ ตาคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
6. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
1. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสิรินธร์นัตา อินทะพันธ์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 

4. นายบทมากร ฤทธิ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 

5. นางสาวนันท์นภัส ลาวรี โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
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7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 
1. นายสมฤทธ์ ต๊ะป๎น โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 

2. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 

3. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

4. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 

5. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
1. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฏธินี ปินตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 

5. นางสาวสุรพิน วรรณชัย โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 
1. นายธัญพิสิชฐ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุรพิน วรรณชัย โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

4. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 

5. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 
1. นายกิตติภัณฑ์ คําธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

3. นางสาวสุธินี กระทุม โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 

4. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 

5. นายเกรียงไกร ปู่ยี ่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
11. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นางสายฝน ถนอมวงษ์ โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติภัณฑ์ คําธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

3. นายสมเกียรติ ดําฤทธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

4. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 

5. นายเกรียงไกร ปู่ยี ่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
1. นายวิษณุกรณ์ ชํานาญ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 

2. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูล โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

4. นางสาวณัฏธินี ปินตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

5. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
1. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูล โรงเรียนรงัษีวิทยา ประธานกรรมการ 

2. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 

3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 

4. นายธวิสิฐ ชุมของ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 

5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
14. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
1. นายสมเกียรติ ดําฤทธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นายกมลศิษฐ์ ตาคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

3. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

4. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 

5. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

7.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายกมลศิษฐ์ ตาคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. นายสมฤทธ์ ต๊ะป๎น โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นายอนุรักษ์ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 
1. นายอนุรักษ์ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
3. นายสิทธิราช เตชะนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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7.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี) 
1. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นายอนุวัฒน์ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 

3. นางสาวณัฏธินี ปินตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

5. นางสาวสิรินธร์นัตา อินทะพันธุ์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
2. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 
1. นายกมลศิษฐ์ ตาคํา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

2. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูล โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นายธวิสิฐ ชุมของ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 

4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

5. นายสุทธิพงษ์ กรุณา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

7.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.1-ม.3 
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธีรศักดิ์ กรกัมพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นายนายรุ่งโรจน์ โนชัยวงศ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นายโสพล พุทธพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.4-ม.6 
1. นายธีรภพ ส่งศรี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิพงษ์ กรุณา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
3. นายธีรศักดิ์ กรกัมพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายโสพล พุทธพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
1. นายสุวัฒน์ วังช่วย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายเดชพล ตรีเพ็ชร โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
3. นายพสิษฐ์ ฟ้าสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวภัทรวดี ศรีพรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
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4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 
1. นายสุวัฒน์ วังช่วย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายเดชพล ตรีเพ็ชร โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
3. นายพสิษฐ์ ฟ้าสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวภัทรวดี ศรีพรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
5. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
1. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางชมิดา อินทนนท์ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวปุณยปราณ ใจคํา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวประภัสสร อินต๊ะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
6. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
1. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประภัสสร อินต๊ะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นางบุญนิสา สิงห์ทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
4. นายธนาพันธ์ ศรีดอนไชย โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวเกศนี จงพิพันธ ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
1. นายทองเย่ียม แก้วโพธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายประวัติ พรมนิล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายลิขิต ป๎๋นดู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายศราวุธ จินะธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 
1. นายประวัติ พรมนิล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายทองเย่ียม แก้วโพธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
3. นายลิขิต ป๎๋นดู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายศราวุธ จินะธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
9. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
1. นายนิคม ภูวงศ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. ว่าท่ีร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นางนิตยา อัดแอ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
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4. นายจักรพันธ์ ภูดอนตอง โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 
5. นางประกายพฤกษ์ คําออน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
10. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
1. นายนิคม ภูวงศ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิรินทิพย์ เขียวธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นางนิตยา อัดแอ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายจักรพันธ์ ภูดอนตอง โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวง โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 
1. นางอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทัศนียา ตาแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นางสาวสุทธินันท์ คําบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุทธินันท์ คําบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
13. การแข่งขนัท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 
1. นางพิกุล บําเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา ไชยวงศ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวสุทธินันท์ คําบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวเกศนี จงพิพันธ ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
14. การแข่งขนัท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.4-ม.6 
1. นางพิกุล บําเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา ไชยวงศ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคํา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวสุทธินันท์ คําบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
6. นางอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
15. การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 
1. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริกาญจนา ทิพยางกูร โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
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3. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสุทธินันท์ คําบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
16. การแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
1. นางประกายพฤกษ์ คําออน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเสกสันต์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวประภัสสร อินต๊ะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสุทธินันท์ คําบัว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
17. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 
1. นายปุณยปราณ ใจคํา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอัญชรา ป๎นโย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
3. นางสาวเวฑิตา ก่ําเป็ด โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 
4. นางสาวทองพูล ใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
18. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
1. นางบังอร พรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทองพูล ใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
3. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

7.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 
1. นายอํานาจ บําเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายนิศาชล วงศ์นวล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. ว่าท่ีร้อยตรีสุวิทธ์ จันทร์เท่ียง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 
1. นายอํานาจ บําเรอจิตต์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายนิศาชล วงศ์นวล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีสุวิทธ์ จันทร์เท่ียง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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3. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
1. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปริชาติ เรือนวิน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นางสาวอโณทัย วังหมื่น โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวณาญิศา เข่ือนเพชร โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 
6. นายคณาวุฒิ วรนุช โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
4. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
1. นางสาวอรอุมา กงไกรราช โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราภา คําวงค์ษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นางกรรณิการ์ สรรพสุข โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

7.10 กิจกรรมการประกวดแข่งขันส าหรับการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โรงเรียนเรียนร่วม) 
1. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางระพพีรรณ อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปริชาต เรือนวิน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 

3. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย ์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 

4. นางสาวอโณทัย วังหมื่น โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

5. นางสาวญาณิศา เข่ือนเพชร โรงเรียนฉือจ้ีเชียงใหม่ กรรมการ 

6. นายคณาวุฒิ วรนุช โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

1.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 

2. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 

4. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

5. นางปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 

2. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรงัษีวิทยา กรรมการ 

3. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 

4. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

5. นางปราณี แสงกาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
3. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
1. นางวิไล กาวิชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 

3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
4. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางวิไล กาวิชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอัจฉรา มโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 

3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม) 

1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 

3. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

4. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 

5. นางสาวสุธินี กระมุท โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสาวสุธินี กระมุท โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดําเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมท้ังตัดสินการแข่งขัน รวมคะแนน และนําผลการแข่งขัน เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมด ส่งกองอํานวยการหลังจากการแข่งขันเสร็จส้ิน 
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ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความต้ังใจ 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือน กันยายน พ.ศ. 255๘ 
 
 

 
(นายสิทธิชัย  มูลเขียน) 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 


