
 
 

 
 
 

ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๔ 
ที ่303 / ๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา ๒๕๕8   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)  

……………………………. 
   

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติในหลักการให้จัด                
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม นักเรียนเห็นคุณค่า และสามารถน าทักษะที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  โดยจัดเวทีการประกวด
แข่งขันทักษะทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค  และระดับชาติ 
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้ก าหนดให้กลุ่มดอยสุเทพด าเนินการ         
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 11 กันยายน  ๒๕๕8 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป 
    เพ่ือให้การด าเนินงานแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประสบความส าเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา ๒๕๕8  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ)  
ดังนี้ 
 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔       ประธานกรรมการ 
 1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔           กรรมการ 
 ๑.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ทุกกลุ่ม กรรมการ 
 ๑.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในกลุ่มดอยสุเทพ                     กรรมการ 
 1.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาการศึกษาพิเศษ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ กรรมการ 
 1.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปริยัติธรรมแผนกสามัญ อ าเภอเมืองเชียงใหม่   กรรมการ 
 1.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 1.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 1.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ 
 1.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ 
 ๑.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกลุ่มดอยสุเทพ                          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนหอพระ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับ  ติดตาม  ตลอดจนอ านวยความสะดวก   
    ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จลุล่วงตามก าหนด 
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2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประจ าศูนย์การแข่งขัน  ประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประจ าศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

1. นายบุญเสริญ  สุริยา   ประธานกรรมการ 
2. นางผ่องพรรณ  สายทอง   รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญยิ่ง  ฉัตรเสาวภัณฑ์  รองประธานกรรมการ 
4. นายรังสฤษฏิ์  เอ่ียมสะอาด  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวศิริพร  ดรุณธรรม  รองประธานกรรมการ 
6. นางอภิวันท์  เลี่ยมมินฟุล  กรรมการ 
7. นางสาวปทุมพร  นามวงศ์   กรรมการ 
8. นายสมศักดิ์  ปริชานิ   กรรมการ 
9. นายโชคชัย   ใจแน่น   กรรมการ 
10. นางสุจิตรา   โกฎิแก้ว   กรรมการ 
11. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ   กรรมการ 
12. นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร  กรรมการ 
13. นายสมเจตน์   เจตนสุนทรเวทิน  กรรมการ 
14. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน ์  กรรมการ  
15. นางเสาวนีย์   พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 
16. นายวรมงคล   ภาพพริ้ง  กรรมการ 
17. นางสาวเกษแก้ว     ภักด ี   กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประจ าศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ประกอบด้วย 
๑. นายนิคม    สินธุพงษ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายอนันต์    สุวรรณคะโต  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุพิน    อินทร์รักษ์  รองประธานกรรมการ 
๔. นายประวิทย์    ปวีณเกียรติคุณ  รองประธานกรรมการ 
๕. นายสวัสดิ์    กรร า   กรรมการ 
๖. นางดาลัด    ย้อยพลแสน  กรรมการ 
๗. นายธนากร    สีธิใจ   กรรมการ 
๘. นายเศรษฐวิทย์    สมสัตย์   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายจาตุรงค์    ป้องภาษิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์   บุญเลิศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประจ าศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ  ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์    มงคล   ประธานกรรมการ 
2. นายสมประสงค์   อินทร์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวินัย    บุญชุ่มใจ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวภัทรพร   จิตประจง  รองประธานกรรมการ 
5. นายพงษ์พันธ์   นิลคง   กรรมการ 
6. นายบรรเจิด   สรรพมงค์   กรรมการ 
7. นางสาวกมลพร  จินดาหลวง  กรรมการ 
8. นางระวิวรรณ   เคนขยัน   กรรมการและเลขานุการ 



 
 

๓ 

หน้าที ่  1. รับนโยบายจากทางโรงเรียนมาวางแผนด าเนินการและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
 2. ด าเนินการติดต่อและประสานให้ทุกฝ่ายด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

3. ประสานงานกรรมการ คณะครู และงานอาคารสถานที่ 
 4. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 

1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  (ระดับ ม.ต้น) แข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา 
 1. นายเทวิน  มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 2. นายเกรียงไกร   พยี  โรงเรียนเชตุพนศึกษา กรรมการ 
 3. นางอัสรา    วงศ์มณี โรงเรียนหอพระ  กรรมการ 
 4. นางวิจิตรา    สุวรรณ โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 5. นายสุระศักดิ์   เมาเทือก โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่  กรรมการ 
 6. นายอานนท์   ขันติ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม   กรรมการ 
 7. นางสาวพิมพิมล   ค าวงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (ระดับ ม.ต้น) แข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา 
 1. นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 2. นางนงเยาว์  จันทร์อ้าย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 3. นายนิพรรณ์    ปิยะนันทคุณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายพิจิตร    ปิ่นแก้ว โรงเรียนเชตุพนศึกษา กรรมการ 
 5. นายไพรัช    เฉยเมล์ โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 

1. การแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ระดับ ม.ต้น) แข่งขัน ห้อง 721 อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) 
 1. นายพิสันติ์    ด่านไพบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางชนกพร    ศาสตราคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 3. นางสุภาภรณ ์ แพเพชร  โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 4. นายณัฐศักดิ์   สามรอดภัย โรงเรียนหอพระ  กรรมการและเลขานุการ 
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2. การแข่งขันภาพยนตร์สั้น (ระดับ ม.ปลาย) แข่งขัน ห้อง 724 อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) 
 1. นายประวิทย์  ฤทธิสิทธิเนตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยพร    ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นายปิยะพงศ์   มอญแสง โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม ่ กรรมการ 
 4. นางศิรินพร    ฤกษ์วัฒนศิริกุล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

  3. การแข่งขันมารยาทไทย (ระดับ ม.ต้น) แข่งขัน ณ ธรรมสถาน 
 1. นางมิ่งขวัญ   ธรรมสโรช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 2. พระนฤเทพ   จิรวฑฺฒโน โรงเรียนเชตุพนศึกษา กรรมการ 
 3. นายภาณุพงษ์    เทพสวรรค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 4. นางสาววาสนา  ตั้งชัยสุริยา โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 5. นางสาวมาลัย   ริญญา  โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ กรรมการ 
 6. นางชุติมา รู้ยิ่ง โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 7. นางพัชสิภาณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 8. นางธัญภา   กนกพรพิศาล โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

4. การแข่งขันมารยาทไทย (ระดับ ม.ปลาย) แข่งขัน ห้อง 723 อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) 
 1. นางสาวศรีจันทร์   พิบูลย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 2. นางคชารัศมิ ์  รักษ์ธรรมเสมอ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  กรรมการ 
 3. นางกิตติยาพร    เสนวรรณะ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางจันทร์ฉาย   ประสิงห์ โรงเรียนหอพระ  กรรมการ 
 5. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาค โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 6. นางปาณิสรา   เศรฐวรรณ โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 

   
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ พื้นท่ีชั้นล่างอาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง (อาคาร ๕) 

1. การแข่งขัน “ศลิป์สร้างสรรค์” ประเภทเดี่ยว (ระดับ ม.ตน้ ห้อง ๓๒๘/ ม.ปลาย ห้อง ๓๓๘) 
 ๑. นางประภาพรรณ   วัยวุฒ ิ โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเสาวนีย์    พงษ์ปิณฑดิษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นางศรัญญา    สุรินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว (ระดับ ม.ตน้ ห้อง ๓๒๗  / ม.ปลาย ห้อง ๓๒๖)   
 ๑. นายณัฐนนท์  ค้าขาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุพัตร     ใจฟู โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 ๓. นายปราโมทย์     นวมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณ ีประเภทเดี่ยว (ระดับ ม.ต้น ห้อง ๓๒๕/ ม.ปลาย ห้อง ๓๒๔)  
 ๑. นายสุภคล    แก้ววังชัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทนงศักดิ์  ทะลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นายฐิติพงษ์    แสงสิงห์  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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4. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ประเภทเดี่ยว (ระดับ ม.ต้น ห้อง ๓๓๖ / ม.ปลาย ห้อง ๓๓๗) 
 ๑. นายประดิษฐ์   ชัยฉกรรจ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนาถศิรินทร์     ราชอุ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นางปราวีณา      เทพค า โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

5. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ประเภททีม ๒ คน (ระดับ ม.ต้น ห้อง 323)  
 ๑. นางสาวสุพร     สุริยะวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางชลลดา  ภู่เกต ุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 ๓. นางจงรักษ์    แสงสังฃ์ โรงเรียนหอพระ  กรรมการและเลขานุการ 

6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทเดี่ยว (ระดับ ม.ต้น ห้อง ๓๔๖ / ม.ปลาย ห้อง ๓๔๗)  
 ๑. นายธนากร   สีธิใจ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจงรักษ์    แสงสังฃ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 ๓. นางไพฑูร     บัวแดง  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

7. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภททีม ๓ คน (ระดับ ม.ต้น/ปลาย) ณ ใต้อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง 
 ๑. นายสุพัตร    ใจฟู โรงเรียนหอพระ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจุมพิดา    โปร่งใจ  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา กรรมการ 
 ๓. นางสุวิมล    โคนโท โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)   

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 

การแข่งขันดนตรีไทย (ทุกประเภท) ณ ห้อง To Be Number 1   
 1. นางมยุรี   ด้วงศรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายกมล   ตั้งตัว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 3. นางสาวิตรี   อริยะค า โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม ่ กรรมการ 
 4. นายบุญเทียม  สุริยะน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กรรมการ 
 5. ว่าที่ รต.พีระพัฒน์  เสียงชารี โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 6. นางสปัญญ์นา    แก้วตาปี โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 7. นายกิตติเดช   อ้นภา โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
 

  



 
 

๖ 

3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) 
  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    

สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558     

เวลา    08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 

1. การแข่งขันวงดนตรีสตริง ประเภททีม (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)   
    ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์  เวลา 09.00-12.00 น. 

 1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายดรณ์จีรัณ   ประวังญาณวัฒน์   โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 3. นายจักรภพ   สุริยะมงคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันขับขานประสานเสียง ประเภททีม ทีม 25-40 คน (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)  
          ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ เวลา 12.00-13.00 น. 
 1. นางจันทร์พร  ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

3. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก และ ข ทีมละไม่เกิน 40 คน (ม.ต้น-ม.ปลาย)  
        ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ เวลา 13.00-16.00 น. 

 1. นายวรพงษ์ ทองเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเดี่ยว ชายและหญิง (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)      
         ณ ลานเวทีอาคาร 9 โรงอาหาร 2   เวลา 09.00 น.                
 1. นางสาวศริิลักษณ์  สีแดง โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางธนภร จิตธ ารงสุนทร โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 3. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทเดี่ยว ชายและหญิง (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)    
          ณ ลานเวทีอาคาร 9 โรงอาหาร 2   เวลา 13.00 น.                
 1. นางดาวประกาย   แก้วนพรัตน์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

6. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทเดี่ยว ชายและหญิง (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)  
         ณ ลานเวที โดม 7-8   เวลา 13.00 น.                
 1. ว่าที่ รต.หญิงอภันตรี   ปรีชามานพวงศ์  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรินดา   พยศ   โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 3. นางจินตนา    สุคนธรส   โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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7. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเดี่ยว ชายและหญิง (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)    
          ณ ลานเวที โดม 7-8   เวลา 09.00-12.00 น.                
 1. นางจินตนา    สุคนธรส   โรงเรียนดอยสะเกด็วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางดาวประกาย   แก้วนพรัตน์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการ 
 3. ว่าที่ รต.หญิงอภันตรี   ปรีชามานพวงศ์  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
3.6 สาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

   วันที่แข่งขัน               วันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๘ 
    เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
    รายงานตัว  ณ พ้ืนที่ชั้นล่างอาคารหอประชุม ๘๔ ป ี

1. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน (ระดับ ม.ต้น) ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการ 
 3. นางสาวสุพัตร์   จันทร์แดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน (ระดับ ม.ปลาย)  ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการ 
 3. นางสาวสุพัตร์   จันทร์แดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

3. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน (ระดับ ม.ต้น)  ณ หอประชุม ๘๔ ป ี
 1. นางพรอุมา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการ 
 3. นางนพวรรณ     ใจดี โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 

 

4. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน (ระดับ ม.ปลาย)  ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางพรอุมา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการ 
 3. นางนพวรรณ     ใจดี โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 

 

5. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ระดับ ม.ต้น)  ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางอ าไพ  พรหมเมตจิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางพรอุมา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางนพวรรณ    ใจดี   โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 

 

6. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ระดับ ม.ปลาย) ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางอ าไพ  พรหมเมตจิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางพรอุมา  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางนพวรรณ    ใจดี   โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 
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7. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ต้น) ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางนพวรรณ     ใจดี   โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุพัตร์   จันทร์แดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางอ าไพ  พรหมเมตจิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

8. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ปลาย) ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางนพวรรณ     ใจดี   โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุพัตร์   จันทร์แดง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางอ าไพ  พรหมเมตจิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

9. การแข่งขันการแสดงตลก ทีม 3-5 คน (ระดับ ม.1-ม.6) ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 2. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

 

10. การแข่งขันมายากล ทีม 2 คน (ระดับ ม.1-ม.6)   ณ หอประชุม ๘๔ ปี 
 1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 2. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

 
3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

   วันที่แข่งขัน               วันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๘ 
    เวลา    ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
    รายงานตัว  ณ พ้ืนที่หน้าห้องประชุมดอกปีบ 

1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ระดับ ม.ต้น) ณ ลานหน้าอาคารศิริวิทย์ 
 ๑. นางสุทธิพร    คันธมนัส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาลี่   เสมือนใจ โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 ๓. นางวารี      นุภาพ   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น (ระดับ ม.ปลาย) ณ ลานหนา้อาคารศริิวิทย์ 
 ๑. นายวรรณวิทย์   กันทะวงค์ โรงเรียนเมตตาศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมยุรี     อุทธจักร  โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 ๓. นางลัดดาวรรณ์   ปิยะวราภรณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

3. การแข่งขันจักรสานไม้ไผ่  (ระดับ ม.ต้น) ณ ห้องประชุมดอกปีบ 
 ๑. นายวีระยุทธ    สุขสาย  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุนทร   อินทะนัด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 ๓. นายนพดล      ยอดค าลือ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

4. การแข่งขันจักรสานไม้ไผ่  (ระดับ ม.ปลาย) ณ ห้องประชุมดอกปืบ 
 ๑. นายธเนศ   สุนทรนันท            โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบรรเจิด    สรรพมงค์ โรงเรียนหอพระ  กรรมการ 
 ๓. นายประเทือง  ใจแก้ว   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 



 
 

๙ 

5. การแข่งขันท ากระทงดอกธูปเทียนแพ  (ระดับ ม.ต้น) ณ ห้องประชุมดอกปีบ 
 ๑. นางพรพิมล    บุญโคตร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวดวงกมล  จันทร์พุทธา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  กรรมการ 
 ๓. นางสุภาภรณ์   อินทพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

6. การแข่งขันท าบายศรีสู่ขวัญ   (ระดับ ม.ปลาย) ณ ห้องประชุมดอกปีบ 
 ๑. นางพิทยา     เตชะวิวัฒนาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจุฑารัตน์   สุภาษ ี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 ๓. นางนงลักษณ์  บุญประภา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  (ระดับ ม.ต้น)  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสวรินทิรา 
 ๑. นายวสันต์     บูรณา   โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายส าราญ    บุญตอม  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นางกัลยา   ประทุมเกษร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ทีม 3 คน (ระดับ ม.ปลาย)  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสวรินทิรา 
 ๑. นายวีระศักดิ์   ลุกิตติกร โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจ านง    ศรีวิชัย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นางรุจิพร    บุญมี   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

9. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ระดับ ม.ต้น) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสวรินทิรา 
 ๑. นายไพบูลย์     มณีวรรณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปิยะวัฒน์    เรียบเรียง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 ๓. นายณัฐเศรษฐ์    ภิรมย์   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 ๔. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 ๕. นางอุราพร   บุริโท   โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 

10. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว   (ระดับ ม.ปลาย) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสวรินทิรา 
 ๑. นายชัยวัฒน์    ชมภูยอด โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประสาท     บุ้นเชียง  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 ๓. นายประชัน     พิบูลย์   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 ๔. นางแสงจันทร์    ชมภูยอด โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการ 
 ๕. นางสุจิตรา  โกฏิแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร  (ระดับ ม.ต้น) ณ โรงอาหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 ๑. นางพวงเพชร   ภมรานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ       ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประหยัด     บุญลือ   โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางศิริพร   สายสอน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 

 

12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร (ระดับ ม.ปลาย) ณ โรงอาหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
 ๑. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนัทธมน       จุลมานพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 

13. การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง   (ระดับ ม.ต้น) ณ โรงอาหารฯ 
 ๑. นางสาวรัชนภิา  ธาตุอินทรจันทร์ โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพัชรี   ใจอุโมงค์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

14. การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง   (ระดับ ม.ปลาย) ณ โรงอาหารฯ 
 ๑. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพรพรรณ   ศักดิ์สง่า  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

15. การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าวและอาหารหวาน ขนมไทย (ระดับ ม.ต้น) 
            ณ โรงอาหารฯ 
 ๑. นางทิพย์สุนีย์  ชัยศีลบุญ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอักษราวดี    สุระวงศ์  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

16. การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าวและอาหารหวาน ขนมไทย (ระดับ ม.ปลาย) 
         ณ โรงอาหารฯ 

 ๑. นางจิราภรณ์   ทิพรส   โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจิติมนต์   เรือนค า  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

17. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ทีม 3 คน (ระดับ ม.ปลาย) ณ ห้องประชุมดอกปีบ 
 ๑. นางดาลัด     ย้อยพลแสน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภัทราวรรณ   ลิขิตตระกูลรุ่ง   โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 ๓. นางสาวจรีรัตน์   เกษฎาพันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

 
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.ต้น 
 1. นายกิตตินันท์ อทุมชาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางกชพรรณ กันทาทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ 
 3. นางนัทริน ไชยพูน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย) 

 1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายกิตตินันท์ อทุมชาย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

3. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)  
 1. นายสุทธิพร สุทธิ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 2. นายธีระศักดิ์ โพธินาม โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ 
 3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 

๑๑ 

4. การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ม.ต้น  
 1. นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายประกิตติ์ ดุษฎีธีรวงศ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐริยา   นางเมาะ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

5. การแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท CMS ระดับ ม.ต้น  
 1. นายปณวรรต เล้าค า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

6. การแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
 1. นางวันเพ็ญ จันทร์มณี โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นายจีรานุวัฒน ์ วงศ์ทิพย์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางนภาพร ไชยสมภาร โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 

7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text  Editor ระดับ ม.ปลาย  
 1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวุฒิกร ค าแก้ว โรงเรียนจอมทอง กรรมการ 
 3. นายอนุสรณ์ สุขศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

8. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย 
 1. นายวิชัย สิงห์น้อย โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นายปรัชญา ก๋าอิน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายธิต ิ ศรัทธานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

9. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ทีม 2 คน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
 1. นางสาวมณฑา ตั้งแปล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายประภาส สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 3. นางสาวรสสุคนธ ์ เมืองเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

10. การตัดต่อภาพยนตร์ ทีม 2 คน (ระดับ ม.ปลาย) 
 1. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางนาฏลัดดา ค าพร โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางนารีรัตน์ ขุททกพันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
 

3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) 
  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 
 
 



 
 

๑๒ 

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ทีมไม่เกิน 3 คน (ระดับ ม.ต้น)  
 ๑. นายวิเชียร   มหาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิทยา     ยาสาร โรงเรียนจอมทอง กรรมการ 
 3. นายประภาส     สุภาษี  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 4. นางเฉลิมศรี   เกิ้งบุรี  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายชาญยุทธ   ชนบดีเฉลิมรุ่ง    โรงเรียนสันทรายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ทีมไม่เกิน 3 คน (ระดับ ม.ปลาย)  
 ๑. นายวิเชียร   มหาพรหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิเชษฐ  ฟองมณี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นายธิติ    ศรัทธานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายธีระศักดิ์ โพธินาม โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการ 
 5. นายประธาน  ลิปตะสิริ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 
  รายงานตัว  ณ โดมหน้าอาคาร 5 

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การจัดการค่ายพักแรม (ระดับ ม.ต้น) 
    ณ สนามฟุตบอล  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 1. นายสง่า    พรหมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางรื่นจิตร   ปัญญาเรือง โรงเรียนหอพระ  กรรมการ 
 3. นายวิศิษฐ์     ฝ้ายตระกูล       โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการและเลขานุการ 

 

2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ (ระดับ ม.ปลาย)  
    ณ สนามฟุตบอล  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 1. นายประชา วีรวัฒน ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางจุฑารัตน์   เวียงลอ  โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสาวพัทธ์ธีรา เล็กมี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

3. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ระดับ ม.ต้น)  ณ ห้องสมุดกลาง อาคาร 9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 1. นายสราญ  ค าอ้าย   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวีรวุฒ ิ   นามประเสริฐ โรงเรียนสันก าแพง กรรมการ 
 3. นางมาลี  โรจนวรานนท์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

4. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ระดับ ม.ปลาย) ณ ห้องสมุดกลาง อาคาร9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
 1. นางวรวรรณ    ศรีเสถียร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 2. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 3. นางอัญชลี ไพยารมณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

  
 



 
 

๑๓ 

3.11 กิจกรรมการประกวดแข่งขันส าหรับการจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)   
  เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนหอพระ 
  สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนหอพระ 
  วันที่แข่งขัน  วันที่ 11 กันยายน 2558 
  เวลา   08.30 – 16.30 น. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โรงเรียนเรียนร่วม)   
๑. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.๑-๓ ประเภททีม  ๓  คน (บกพร่องทางการเรียนรู้)  

 1. นางจุรีรัตน์   ป้องภาษิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐกฤตา มองมูล โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 

 

๒. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  ชั้น ม.๔-๖ ประเภททีม ๓ คน (บกพร่องทางการเรียนรู้) 
 1. นางจุรีรัตน์   ป้องภาษิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐกฤตา มองมูล  โรงเรียนสันก าแพง กรรมการและเลขานุการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนเรียนร่วม)   
1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ไม่ก าหนดช่วงช้ัน   (บกพร่องทางสติปัญญา) 

 1. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์ โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นางเนื้อน้อง  จามา โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางจุฑารัตน์   สมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ไม่ก าหนดช่วงช้ัน    (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
 1. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์ โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นางเนื้อน้อง  จามา โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางจุฑารัตน์   สมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

3. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ไม่ก าหนดช่วงชั้น    (บกพร่องทางการเรียนรู้) 
 1. นางมณีรัตน์  อภัยโรจน์ โรงเรียนสันก าแพง ประธานกรรมการ 
 2. นางเนื้อน้อง  จามา โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางจุฑารัตน์   สมบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (โรงเรียนเรียนร่วม)   
1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ระดับชั้นม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว  (บกพร่องทางการได้ยิน)  

   1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ  โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร    อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 

2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ระดับช้ันม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว  (บกพร่องทางสติปัญญา) 
  1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ  โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร    อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



 
 

๑๔ 

3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ระดับช้ันม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว  (บกพร่องทางร่างกายฯ)  
   1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร    อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 

4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ระดับชั้นม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว  (บกพร่องทางการเรียนรู้)  
   1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ  โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร    อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 

5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ระดับช้ันม. ๑-๓  ประเภทเดี่ยว  (ออทิสติก)  
  1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร    อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 3. นางสุพรีย์  เจริญสินธุ์ โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ 

 

6. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้นม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว (บกพร่องทางการเห็น)  
   1. นางกรรณานุช  มูลค า โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงสมร   ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการ 
 3. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการและเลขานุการ 

 

7. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว (บกพร่องทางสติปัญญา) 
   1. นางกรรณานุช  มูลค า โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงสมร   ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการ 
 3. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการและเลขานุการ 

 

8. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว   
    (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

   1. นางกรรณานุช  มูลค า โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงสมร   ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการ 
 3. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการและเลขานุการ 

 

9. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.๑-๓  (บกพร่องทางการเรยีนรู้) 
   1. นางกรรณานุช  มูลค า โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงสมร    ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการ 
 3. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการและเลขานุการ 

 

10. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.๑-๓  ประเภทเดี่ยว (ออทิสติก) 
  1. นางกรรณานุช  มูลค า โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงสมร    ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการ 
 3. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการและเลขานุการ 

 

11. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.๔-๖ ประเภทเด่ียว (บกพร่องทางการเห็น) 
   1. นายประสิทธิ์   ชูไว โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 

ในพระราชนิูปถัมภ์ 
ประธานกรรมการ 

 2. นางกานดา   ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการ 
 3. นางดวงสมร   ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการและเลขานุการ 



 
 

๑๕ 

 

12. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว (บกพร่องทางสติปัญญา) 

   1. นายประสิทธิ์   ชูไว โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระราชนิูปถัมภ์ 

ประธานกรรมการ 

 2. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการ 
 3. นางดวงสมร    ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการและเลขานุการ 

 

13. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว  
      (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

   1. นายประสิทธิ์   ชูไว  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระราชินูปถัมภ ์

ประธานกรรมการ 

 2. นางกานดา    ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการ 
 3. นางดวงสมร   ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
14. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว  
      (บกพร่องทางการเรียนรู้) 

   1. นายประสิทธิ์   ชูไว โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระราชนิูปถัมภ์ 

ประธานกรรมการ 

 2. นางกานดา   ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการ 
 3. นางดวงสมร    ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการและเลขานุการ 

 

15. การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.๔-๖  ประเภทเดี่ยว  (ออทิสติก) 
   1. นายประสิทธิ์   ชูไว โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระราชนิูปถัมภ์ 
ประธานกรรมการ 

 2. นางกานดา   ค าจันทร์แก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กรรมการ 
 3. นางดวงสมร   ศิร ิ โรงเรียนกาวิละอนุกูล กรรมการและเลขานุการ 

 
  



 
 

๑๖ 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 
 ๑. นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายนิคม     สินธุพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์   มงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนหอพระ รองประธานกรรมการ 
 4. นายเศรษฐวิทย์  สมสัตย์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
กรรมการ 

 5. นายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนหอพระ 

กรรมการ 

 6. นางสาวนงลักษณ์  อุดมพันธุ์ ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 7. นางสาวอภิณห์พร  มานิ่ม     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 8. ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ ครโูรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 9. นายจาตุรงค์   ป้องภาษิต ครโูรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 10. นางระวิวรรณ  เคนขยัน ครโูรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 11. นางสาวเกษแก้ว    

  
ภักด ี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการ 

 12. นางสาวอภิณห์ภัศ  มานิ่ม     ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประสานงานการแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง ยุติธรรม ตามเกณฑ์การแข่งขัน                  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามที่ สพฐ.ก าหนด ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาที่อาจจะมีขึ้นแก่คณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้ชนะการแข่งขันในอันดับที่ ๑-๓  
 

5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
5.1 ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑. นายบุญเสริญ  สุริยา   ประธานกรรมการ 
๒. นางผ่องพรรณ สายทอง   รองประธานกรรมการ 
๓. นายบุญยิ่ง  ฉัตรเสาวภัณฑ์  รองประธานกรรมการ 
๔. นายรังสฤษฏิ์  เอ่ียมสะอาด  รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวศิริพร  ดรุณธรรม  รองประธานกรรมการ 
๖. นางอภิวันท์  เลี่ยมมินฟุล  กรรมการ 
๗. นางสาวปทุมพร นามวงศ์   กรรมการ 
๘. นางรุ่งรัตน์  ชีวสาธน์   กรรมการ 
๙. นางศิริพรรณ  อุ้ยฟูใจ    กรรมการ 
๑๐. นายธีรวัฒน์   บุญทวี    กรรมการ 
๑๑. นางลัดดาวรรณ์  สมณะช้างเผือก  กรรมการ 
๑๒. นายศิริพงษ์   ผายาว    กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร   กรรมการ 
๑๔. นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวชลดา  สุมา   กรรมการ   
๑๖. นางสาวมณีรัตน์ ธินะ    กรรมการ 
๑๗. นางสาวศยามล  เมฆวงค์   กรรมการ 
๑๘. นางสาวเกษแก้ว     ภักด ี   กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

๑๗ 

5.2 ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกอบด้วย 
๑. ว่าที่ ร.ต. สุรินทร์   บุญเลิศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางพาโชค    สงค์ศิริ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมพร    อินถา   กรรมการ 
๔. นางสาวศุภกานต์   ตาแอ   กรรมการ 
๕. นางเศษฐิณี   กุลสุทธิเสถียร  กรรมการและเลขานุการ 

5.3 ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ ประกอบด้วย 
1. นายสมประสงค์  อินทร์เจริญ  ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์พันธ์   นิลคง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการแข่งขัน  
2. ด าเนินการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
3. สรุปและรายงานผลการแข่งขันเป็นรูปเล่มให้ประธานกลุ่มดอยสุเทพ และ สพม.เขต ๓๔ 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
6. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 

6.1 ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
๑. นายบุญยิ่ง  ฉัตรเสาวภัณฑ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร  กรรมการ 
๓. นายสมเจตน์   เจตนสุนทรเวทิน  กรรมการ 
๔. นายวิเชียร   มหาพรหม  กรรมการ 
๕. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน ์  กรรมการ  
๖. นางเสาวนีย์   พงษ์ปิณฑะดิษ  กรรมการ 
๗. นางสาวมยุรี   ด้วงศรี   กรรมการ 
๘. นางจันทร์พร   ขันตี   กรรมการ 
๙. นายวรมงคล   ภาพพริ้ง  กรรมการ 
๑๐. นายวิชิต   สอาดล้วน  กรรมการ 
๑๑. นายประเทือง  ใจแก้ว   กรรมการ 
๑๒. นักการภารโรง – แม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
๑๓. นายกิตติพงศ์   ยอดชมภู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายมนู   กันทะวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.2 ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ประกอบด้วย 
๑. นายประวิทย์   ปวีณเกียรติคุณ  ประธานกรรมการ 
๒. นางพิทยา    เตชะวิวัฒนาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายปิยวัฒน์    เรียบเรียง  กรรมการ 
๔. นายพิชาพร    ถาวรรุ่งกิจ  กรรมการ 
๕. นักการภารโรงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทุกคน กรรมการ 
๖. นายสุนทร    อินทะนัด  กรรมการและเลขานุการ 

6.3  ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนหอพระ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวภัทรพร   จิตประจง  ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรเจิด   สรรพมงค์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  1. วางแผน ประสานงาน และจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันต่าง ๆ 
 2. จัดเตรียมเครื่องเสียง  ระบบไฟฟ้า โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นทุกห้อง 
 3. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

๑๘ 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. นายนิคม     สินธุพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์   มงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนหอพระ รองประธานกรรมการ 
 4. นางสาวเกษแก้ว     ภักด ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 5. นายอนันต์    สุวรรณคะโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   กรรมการ 
 6. นายทวีชัย   ปฤกษากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ     
กรรมการ 

 7. นางรัชรินทร์   แปงแสง  ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการ 
 8. นางทิพวัลย์   วิริยะ  นักวิชาการการเงินและบัญชี 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
กรรมการ 

 9. นายโชคชัย   ใจแน่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

กรรมการ 

 10. นางสาวทัศนีย์   ชัยวงศ ์ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย     กรรมการ 
 11. นางสาวอภิณห์ภัศ  มานิ่ม  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการ 
 12. นายวินัย บุญชุ่มใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 13. นางสาวกมลพร จินดาหลวง ครูโรงเรียนหอพระ กรรมการ 
 14. นางผ่องพรรณ   สายทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางจันทิมา   วงศ์ทิพย์ หัวหน้างานการเงิน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
มีหน้าที ่1. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
             จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

2. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖5  ปีการศึกษา ๒๕๕8 

 3. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง  ณ  วันที่  2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
        
 
 
 
      


