
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

1. นางพัชสิภาณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
2. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาค 
3. นางสาวจรีรัตน์       เกษฎาพันธ์ 

4. นางนารีรัตน ์ ขุททกพันธ์ 
5. นางสาวสุพัตร์   จันทร์แดง 
6. นางนัทธมน    จุลมานพ 
7. นายประดิษฐ์   ชัยฉกรรจ์ 
8. นางทิพย์สุนีย์     ชัยศิลบุญ 
9. นายประกิตต์ิ ดุษฎีธีรวงศ์ 

10. นางสาวมณฑา ต้ังแปล 

11. นางรุจิพร    บุญมี  
12. นายประสาท     บุ้นเชียง 
13. นางอุษาลักษณ์   ปัญจวรณ์ 

14. นางลัดดาวรรณ์   ปิยะวราภรณ์ 
15. นางอัญชลี ไพยารมณ์ 
16. นายพิเชษฐ์ ฟองมณี 
17. นายไพบูลย์     มณีวรรณ 
18. นางสาวพัทธ์ธีรา เล็กมี 

19. นายจีรานุวัฒน ์ วงศ์ทิพย์ 
20. นางดวงกมล     แสงศรีแก้ว 
21. นายกิตตินันท์ อทุมชาย 

 
โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ 

1. นางสาวมาลัย   ริญญา  
2. นางปราวีณา      เทพค า 

 
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 

1. นายฐิติพงษ์    แสงสิงห์  
 
 
 



รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนเชตุพนศึกษา 

1. นายเกรียงไกร   พยี  
2. นายพิจิตร    ปิ่นแก้ว 
3. พระนฤเทพ   จิรวฑฺฒโน 

 
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 

1. นางธัญภา   กนกพรพิศาล 
2. นางเฉลิมศรี   เกิ้งบุรี  
3. นายสุภคล    แก้ววังชัย 
4. นายอานนท์   ขันต ิ

5. นางสุทธิพร    คันฑมนัส 

6. นางพรพิมล     บุญโคตร 
7. นางนงลักษณ์     บุญญประภา 
8. นางประหยัด     บุญลือ  

9. นายนิพรรณ์    ปิยะนันทคุณ 
10. นางอ าไพ  พรหมเมตจิต 
11. นายนพดล     ยอดค าลือ 
12. นายธิติ    ศรัทธานนท์ 
13. นางจินตนา   สุคนธรส 

14. นางกิตติยาพร    เสนวรรณะ 
 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

1. นางศรัญญา    สุรินทร์ 
2. นางนาถศิรินทร์     ราชอุ่น 

3. นางสาวสุพร     สุริยะวงศ์ 

4. นายกิตติเดช   อ้นภา 
5. นางสุภาภรณ์     อินทพันธุ ์

 
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 

1. นายณัฐนนท์  ค้าขาย 
2. นางไพฑรู     บัวแดง  
3. นางจุมพิดา    โปร่งใจ  



รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

1. นางสาวอรณัชชา   ใหม่ศรี 
2. นายสง่า    พรหมศรี 
3. นายประชา วีรวัฒน ์

 
โรงเรียนเมตตาศึกษา 

1. นายวรรณวิทย์   กันทะวงค์ 
 
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 

1. นางสุวิมล    โคนโท 
2. ว่าท่ี รต.หญิงอภันตรี   อุ่นจิโน    
3. นายธเนศ     สุนทรนันท 
4. นายวีระยุทธ    สุขสาย  
5. นางอักษราวดี    สุระวงศ์  
6. นางจิราภรณ์   ทิพรส  
7. นางสาวณัฐริยา   นางเมาะ 
8. นางแสงจันทร์    ชมภูยอด 

 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

1. นายพิสันต์ิ    ด่านไพบูลย์ 
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน  
3. นางสุจิตรา  โกฏิแก้ว  
4. นางจันทร์พร  ขันต ี
5. นายสราญ  ค าอ้าย   
6. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ 
7. นายประเทือง   ใจแก้ว  
8. นางนัทริน ไชยพูน 
9. นางมยุรี   ด้วงศร ี
10. นางมิ่งขวญั   ธรรมสโรช 
11. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์ 
12. นายปราโมทย์     นวมพันธ ์
13. นางวารี    นุภาพ 



รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย(ต่อ)  

14. นายส าราญ    บุญตอม  
15. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ 
16. นางเสาวนีย์    พงษ์ปิณฑดิษ 
17. นางสาวศรีจันทร์   พิบูลย์ 
18. นายณัฐเศรษฐ์    ภิรมย์  
19. นายวิเชียร   มหาพรหม 
20. นางเข่ือนทอง มูลวรรณ์ 
21. นายเทวิน  มูลวรรณ์ 

22. นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ 
23. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์    
24. นายประวิทย์  ฤทธิสิทธิเนตร 
25. นายปณวรรต เล้าค า 
26. นางพรอุมา  วงษ์สวรรค์ 
27. นายจ านง    ศรีวิชัย  
28. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ 
29. นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์ 
30. นางศิริพร   สายสอน 
31. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์ 

 
โรงเรียนเรชีนาเชรีวิทยาลัย 

1. นางสาวจิติมนต์   เรือนค า  
2. นายบุญเทียม  สุริยะน้อย 

 
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 

1. นายปิยะพงศ์   มอญแสง 
2. นางสาวสาวิตรี   อริยะค า 
3. นายสุระศักดิ์   เมาเทือก 

 
 
 
 
 



รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

1. นางสาวพรพิมล   ค าวงศ์ 

2. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง 
3. นางนงเยาว์  จันทร์อ้าย 
4. นางพัชรี     ใจอุโมงค์ 
5. นายกมล   ต้ังตัว 
6. นางพิทยา    เตชะวิวัฒนาการ 
7. นายภาณุพงษ์    เทพสวรรค์ 
8. นางกัลยา    ประทุมเกษร 
9. นายวิศิษฐ์     ฝ้ายตระกูล       
10. นายประชัน    พิบูลย์  
11. นางพวงเพชร    ภมรานนท์ 
12. นางชลลดา  ภู่เกต ุ
13. นางดาลัด    ย้อยพลแสน 
14. นางคชารัศมิ์  รักษ์ธรรมเสมอ 
15. นายปิยะวัฒน์    เรียบเรียง 
16. นางศิรินพร    ฤกษ์วัฒนศิริกุล 
17. นางวรวรรณ    ศรีเสถียร 
18. นางพรพรรณ   ศักดิ์สง่า  
19. นางชนกพร    ศาสตราคม 
20. นางสาวกันยารัตน ์ สมเกตุ 
21. นายธนากร   สีธิใจ 
22. นางจุฑารัตน์     สุภาษี  
23. นายประภาส     สุภาษี  
24. นายจักรภพ   สุริยะมงคล 
25. นายสุนทร      อินทะนัด 
26. นายสุทธิพร  สุทธิ 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
1. นางสาวนาฏนัดดา สุขพันธุ์ 
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มาก 

 
 



รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนสันก าแพง 

1. นางวิจิตรา    สุวรรณ 

2. นางสุภาภรณ์  แพเพชร  
3. นางปาณิสรา   เศรฐวรรณ 

4. นางประภาพรรณ   วัยวุฒ ิ
5. ว่าท่ี รต.พีระพัฒน์  เสียงชารี 
6. นายดรณ์จีรัณ   ประวังญาณวัฒน ์ 

7. นางสาววรินดา   พยศ  
8. นางนพวรรณ     ใจดี 
9. นายวสันต์     บูรณา  
10. นายวีระศักดิ์   ลุกิตติกร 
11. นายชัยวัฒน์     ชมภูยอด 
12. นางสาวรัชนิภา    ธาตุอินทร์จันทร์   
13. นางจรรยา   จักรวุฒิ  

14. นางสุชาดา    สมศักดิ์  
15. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท 
16. นางภัทราวรรณ   ลิขิตตระกูลรุ่ง   
17. นางวันเพญ็ จันทร์มณี 
18. นายวิชัย สิงห์น้อย 

19. นายวีรวุฒิ    นามประเสริฐ 
20. นางมยุรี     อุทธจักร  

  
โรงเรียนหอพระ 

1. นางสปัญญ์นา    แก้วตาปี 
2. นายสุพัตร    ใจฟู 
3. นายไพรัช    เฉยเมย์ 
4. นางนภาพร ไชยสมภาร 
5. นางสาววาสนา  ต้ังชัยสุริยา 
6. นายพงษ์พันธ ์ นิลคง 
7. นางจันทร์ฉาย   ประสิงห์ 
8. นางรื่นจิตร   ปัญญาเรือง 



รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 

*********************** 
โรงเรียนหอพระ(ต่อ)  

9. นางอัสรา    วงศ์มณี 

10. นางจุฑารัตน์   เวียงลอ  
11. นายชัยพร    ศิลป์สุพรรณ 
12. นายบรรเจิด   สรรพมงค์ 
13. นายณัฐศักดิ์   สามรอดภัย 
14. นางสาล่ี    เสมือนใจ 
15. นางจงรักษ์    แสงสังฃ์ 

  


