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ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปางกลุม่ที่ 4 :  พญาวัง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทกัษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 65 

 ระดบัจังหวัดล าปาง ประจ าปกีารศึกษา 2558  
................................................... 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งในระดับ     
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค โดยให้กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ด าเนินการจัดการแข่งขัน
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนทุกสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส) 
เป็นตัวแทน   ไปแข่งขัน ระดับภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ในเดือน 16- 18 ธันวาคม  2558 ทางกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ล าปาง ที่ 4 : พญาวัง จึงก าหนดการแข่งขันทักษะนักเรียน ในระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ดังนั้นเพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ  เห็นคุณค่าและ        
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกในวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีได้แสดงออกตามความสามารถ
ของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มในโรงเรียนพญาวัง เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มหีนา้ที่ ให้ค าปรกึษา เสนอแนะ อ านวยการ ตลอดจนแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง 
ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ประกอบด้วย 
1) นายด ารงค์ ตุลาสบื  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมอืงปานวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  รองประธานกรรมการ 
3) นางสมจิตร ดาวสุด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  รองประธานกรรมการ 
4) นายวิโรจ หลกัมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รองประธานกรรมการ     
5) นายประทปี สุวรรณาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  รองประธานกรรมการ     
6) นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมอืงปานพฒันวิทย ์ รองประธานกรรมการ     
7) พระมหานภดล สุวรรณูณเมธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา  รองประธานกรรมการ 
8) พระมหาจิราวัฒน์  จิรเมธี  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สกุศึกษา ฯ  รองประธานกรรมการ 
9) นายสมชาย ใจไหว    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการ 
10) นายอนันต ์ พุ่มพันธ์ุวงศ์    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ 
11) นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม กรรมการ 
12)  นายสัมฤทธ์ิ  กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
13)  นายตระกลูพันธ์ุ กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14)  นางสายพิณ  กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหน้าที่ด าเนินประสานงานกบัคณะกรรมการแตล่ะฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประกอบด้วย 
1) นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายด ารงค์ ตุลาสบื  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมอืงปานวิทยา         รองประธานกรรมการ 
3) นางสมจิตร   ดาวสุด           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  รองประธานกรรมการ 
4) นายทัณฑธร   อินทะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมอืงปานพฒันวิทย์      กรรมการ 
5) นายประทบี    สุวรรณณาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
6) พระมหานภดล   สุวรรณูณเมธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา  กรรมการ 
7) พระมหาจิราวัฒน์  จิรเมธี  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สกุศึกษา ฯ  กรรมการ 
8) นายประกรณ์    ผันผาย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการ 
9) นายรวี    หมั่นท า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการ 
10) น.ส.ดวงเดือน    จิตอารีย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการ 
11) นายอนันต์    พุ่มพันธ์ุวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา       กรรมการ 
12) นายสมชาย    ใจไหว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กรรมการ 
13) น.ส.ษมาภรณ์   สายวงศ์ปญัญา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม    กรรมการ 
14) นายพสิษฐ์   สุปญัญา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
15) นางสาวเบญจพร  สมเพชร  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา          กรรมการ 
16) นางฉวีวรรณ   พานธงรกัษ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา          กรรมการ 
17) นางสุวิกาญจนส์ิริ  พจิอมบุตร ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม          กรรมการ 
18) นางวาสนา    เถาปัญญา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์         กรรมการ 
19) นางสวลี   มีมานะ  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา          กรรมการ 
20) นายวิโรจ   หลกัมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
21) นายสัมฤทธ์ิ   กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) นายตระกลูพันธ์ุ  กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน มีหน้าที่  ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนต่าง ๆ   เกี่ยวกับการแข่งขันจดัท าสูจบิัตร
และก าหนดการแข่งขัน ท าประกาศผลการแข่งขัน และแจ้งผลไปยังโรงเรียน ที่เข้าแข่งขัน ประสานงานคณะกรรมการ      
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดท าทะเบียนผลการแข่งขันและสรุปจัดท ารายงานเสนอต่อ
ประธาน       กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง กลุ่มที่ 4 :  พญาวัง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๕ ประกอบด้วย 

1) นายวิโรจ    หลกัมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นายสัมฤทธ์ิ   กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         รองประธานกรรมการ 
3) นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิยา         รองประธานกรรมการ 
4) นายอนันต์   พุ่มพันธ์ุวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา       กรรมการ 
5) น.ส.ษมาภรณ์    สายวงศ์ปญัญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม     กรรมการ 
6) นางศิริเพ็ญ   สุปญัญา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
7) นางสาวเบญจพร   สมเพชร ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา          กรรมการ 
8) นางฉวีวรรณ    พานธงรกัษ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา         กรรมการ 
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9) นางสุวิกาญจนส์ิริ   พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม          กรรมการ 
10) นางวาสนา    เถาปัญญา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์         กรรมการ 
11) นางสวลี    มีมานะ  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา          กรรมการ 
12) น.ส.จุไรพร   หน้าขาว    ครูโรงเรียนแมสุ่กศึกษา          กรรมการ 
13) นายตระกลูพันธ์ุ   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
14) นางสายพิณ   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นายธนสิทธ์ิ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาวศิรินภา รูปด ี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นางสาวกญุชณิกานต์  วางมือ เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18) นางสาวไพลิน สุมา  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่วางแผนประชาสมัพันธ์  เผยแพร่กิจกรรมตามโครงการ 
บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมการแข่งขัน รวบรวมผลการแข่งขันและน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
และ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๓๕  ประกอบด้วย 

1) นายอนันต์    พุ่มพันธ์ุวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา        ประธานกรรมการ 
2) นายพิษณุ    ปิจด ี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นางถวิล    มิ่งสมร  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
4) นายสุรกิจ   อุปนันท ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
5) นายอุเทน    ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
6) นายธนสิทธ์ิ    ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
7) นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
8) น.ส.วินัฎฐา   นันตะสุข  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
9) นายสกลศักดิ์    มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
10) นางสนธิยา    ชัยวุฒิ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตร ี ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี  และโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  จัดท าป้ายเวทีการแข่งขัน  จัดเตรียมสถานที่ 
การแข่งขัน  จัดเตรียมเต็นท์แข่งขัน จัดโต๊ะ เก้าอี้ภายในเต็นท์ จดัเตรียมเครื่องเสียงและอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พรอ้มในการ
แข่งขัน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวดวงเดือน   จิตอารีย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นางสาวษมาภรณ์   สายวงศ์ปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่กว๋าวพิทยาคม       รองประธานกรรมการ 
3) นายเสกสรร    กาวินชัย  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
4) นายสุรกิจ   อุปนันท ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
5) นางสมร   ดีพัฒนกลุ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
6) นายสังคม   พูดสัตย ์  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
7) นายบรรจง เตชะสบื  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
8) นายสมศักดิ์    ธาริน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
9) นายพีรยุทธ    ต่อสกลุศักดิ ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
10) นายดุษฎี ศรีปรัชญ ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
11) นายสกลศักดิ์    มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
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12) นายนราวุฒิ   ประไพ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
13) ลูกจา้งประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน โรงเรยีนแจห้่มวิทยา          กรรมการ 
14) นักเรยีนช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ โรงเรยีนแจห้่มวิทยา          กรรมการ 
15) นายสงัด ปลกุเศก  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
16) นายบรหิาร วันตัน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นายจ ารสัชาต ิ ไชยวุฒ ิ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  มีหน้าที่   ก าหนดปฏิทินการแข่งขัน  ก าหนดแนวทางการตัดสิน 
การประกวดโครงงาน/กิจกรรม จัดท าแบบทดสอบการแข่งขันตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕           
ที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม  ดังนี ้

6.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย 
1) นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) นางฉวีวรรณ    พานธงรกัษ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา        รองประธานกรรมการ 
3) นายเอกณัฎฐ ์ ใจลา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการ 
4) นางจรรยา  คงธนสิงห ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา  กรรมการ 
5) นายนัทท ี  เที่ยงจันทร์ตา ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา  กรรมการ 
6) นายสุรัตน ์  ฟูเต็มวงค์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
7) นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
8) นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา  กรรมการ 
9) นายสมชาย  พันธ์ุสันติกลุ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการ 
10) นางพีรญา  ใจเอือ้  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
11) นางกัญญา  ศรีสะอาดรกัษ์ ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์         กรรมการ 
12) นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา  กรรมการ 
13) นางสงัวาล    กุลบุตรด ี ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
14) น.ส.สุพรรษา   ดัดงอน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
1) นายสัมฤทธ์ิ กอไธสง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา     ประธานกรรมการ 
2) นางวาสนา    เถาปัญญา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์     รองประธานกรรมการ 
3) นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา      กรรมการ 
4) นางใกล้รุง่  ยอดเงิน  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา      กรรมการ 
5) นายทวี  เข่ือนแก้ว ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยา      กรรมการ 
6) นางกาญจนา ขอน้อย  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา      กรรมการ 
7) นางกานตร์วี ค าพันธ์  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา      กรรมการ 
8) นายณัฐพงษ์ กันไว  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา      กรรมการ 
9) นางสาวณัฐรินทร ์ บญุเจริญจิตสริ ิ ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม      กรรมการ 
10) นางสาวทบัทมิ ใจอินทร ์ ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา      กรรมการ 
11) นางฆัสรากร วงค์ไชย  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา      กรรมการ 
12) นางกานตร์วี ค าพันธ์  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา      กรรมการ 
13) นายวิศิษฐ์  ช่ือหลาย  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา      กรรมการ 
14) นางดวงจันทร ์ จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา      กรรมการ 
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15) นางสาวสุวิมล สุขสบาย  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์             กรรมการ 
16) นางมงคลยา พานดง  ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม      กรรมการ 
17) นางสายพิณ    กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
18) น.ส.ศิรินภา    รูปด ี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
1) นายประกรณ์  ผันผาย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา ประธารกรรมการ 
2) นายวสุมิตร  นุชสวัสด ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3) นายสรภูมิ   เจียงสงวน ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
4) นางระวิวรรณ   ภักด ี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ  
5) นายเรวัต   เสียงโต  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
6) นางกรรณิการ์  สมม ี  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
7) นายบุญส่ง   สิริฤทธ์ิจันทร ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
8) นางนวลฉวี  ยาวังกา  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
9) นายพิชิต  พลหาญ  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ  
10) นายอุโฆษ   จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
11) นายสุรเดช    ตื้อยศ   ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
12) นายชนะชัย    ตันปาละ  ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
13) นายพิธี    ทองแดง   ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา   กรรมการ 
14) นายศุภกิจ    ทิพย์มาลา           ครูโรงเรียนเมอืงปานพฒันวิทย์                 กรรมการ 
15) นายรตนพงษ์  ปันสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
16) นางสาวนวลฉวี ยารังกา  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
17) นายวัชรินทร์   อภิวงค์  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ      
18) นางสาวปุณยวีร ์ แสงมนตร ี ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
19) พระอ าพล  สิริวฑฺฑฒุโน ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา   กรรมการ 
20) นายภิญโญ   จุ้ยสีแก้ว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
21) นายนราวุฒิ   ประไพ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1) นายอนันต ์ พุ่มพันธ์ุวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นายธนสิทธ์ิ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นายภานุพงศ์ เช้ือสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา   กรรมการ 
4) นางชรินรัตน ์ สิขิวัฒน ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
5) นางทิวาพร  ชุติกุลประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
6) นายอุดร  มะโนเนือง ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
7) นางสาวเบญจพร สมเพชร  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
8) นางบ ารุง  จันทราภิรมย ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
9) นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
10) นายจ านงค์  วงศ์วัฒนชัย ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
11) นางชรินรัตน ์ สิขิวัฒน ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
12) นางสาวรัชนก วงศ์เขียว  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 



6 
 

13) นายนิรุตต ์  สิทธุวานนท ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
14) นางสาวชุติชมกานต ์ บุญทา  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
15) นายจักรินทร ์ จอมแก้ว  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
16) นายนพพร  แก้วเทพ  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
17) นายกฤติน  พันธุระ  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
18) นายธิษณ์  ปวงแก้ว  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
19) นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
20) นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
21) นางอภิญญา ทะแกล้วพันธ์ุ ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา   กรรมการ 
22) นายยุรนันท ์ เช้ือปงปัน ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา   กรรมการ 
23) นายหัสรินทร ์ ดอนด ี  ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
24) นางพนิดา  สถาพร    ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
25) นายสงัด  ปลกุเสก  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
26) นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
27) นางพัชรินทร ์ สุภายอง  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
28) นายสกลศักดิ ์ มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
29) นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
30) นางสาวนัยนา สุนะเสน  ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา   กรรมการ 
31) นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
32) นางกรกนก  จ ารสั  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
33) นางจริาวัลย ์ มหามิตร  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
34) นางยุพิณ  ณ จันทร์ตา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
35) นางสรัญญา เรือนค า  ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
36) นางสุวิกาญจนส์ิร ิ พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
37) นางจรรยา  พุทธา  ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
38) นายสุพจน ์ บุญมาเทพ ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
39) นางสมร     ดีพัฒนกลุ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
40) นางสายพิน   วิจิตรจรสัแสง ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.5  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และนักเรียนเรียนร่วม ประกอบด้วย 
1) นายรวี    หมั่นท า  รองผู้อ านวยการแจ้หม่วิทยา ประธานกรรมการ 
2) นายธิปไตย  รุ่งเลิศ  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3) นายสุพจน ์ บุญมาเทพ ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
4) นายพิษณุ  ปิจด ี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวนภัทร ตนภู  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา  กรรมการ 
6) นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา  กรรมการ 
7) นางสาวปวีณา ก๋าสม  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา  กรรมการ 
8) นางสริิภรณ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
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9) นางสาวสมฤด ี คงธนมณีโรจน ์ ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
10) นางสวล ี  มีมานะ  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา  กรรมการ 
11) พระครูธีรพงษ์ พิศิษฎ์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา  กรรมการ 
12) นางสาวนฤมล จ าอินทร ์ ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
13) นางสาวอันธิกา มีเพียร    ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
14) นางสาวนัครนิทร ์ รักเพื่อน  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
15) นางศิริญญา เข่ือนแก้ว ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
16) นางนันทกานต ์ แข็งแรง  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการ 
17) นายเสกสรร กาวินชัย  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
18) น.ส.วิณัฏฐา    นันตะสุข  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างละเครื่องดื่ม น้ าดื่ม ส าหรับแขก  
ผู้มีเกียรติและคณะกรรมการท างาน ประกอบด้วย 

1) น.ส.ดวงเดือน    จิตอารีย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นางกรกนก   จ ารสั  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   รองประธานกรรมการ 
3) นางกฤติกา   สืบสุติน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
4) นางอ าไพ    พิชิตสันต ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
5) นางมรูติ    จัดของ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
6) น.ส.นงลักษณ์    สิทธิบญุ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
7) นางธัญลกัษณ์   ศรีไชยชนะ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
8) น.ส.รัชนี    กามาด  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
9) นางจริาพร    ใจแปง  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
10) น.ส.กาญจนา    โนหลักหมื่น ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
11) นายกิตติพงษ์    เรืองชัยศิวเวท ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
12) นางณัฐรดา ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
13) นางสายชล วันมหาใจ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
14) นางระวิวรรณ    ภักดี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
15) น.ส.ณัฐวดี    ป้องปก  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
16) น.ส.วรัญพร    แห่งทพิย ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
17) นางสาววินัฎฐา นันตะสุข  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
18) นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปิก ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
19) น.ส.ชัชฏาภรณ์   หงสน์วล  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
20) น.ส.อรพนิทุ์    อวฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
21) น.ส.ตรีนุช    เพชรแสนงาม ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
22) น.ส.พัชรี   เตปิน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
23) น.ส.อัญชลี    ต่อปัญญา ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
24) นางสาวศิรินภา คนโต  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
25) นางสาวพัชรีญา ต้องรกัชาติ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
26) นางสาวภัทรวด ี กูลแผ่น  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
27) นางสาวสุพรรษา ดัดงอน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
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28) นางนันทกานต ์ แข็งแรง  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
29) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยาทกุคน   กรรมการ 
30) ลูกจา้งประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรยีนแจห้่มวิทยาทุกคน   กรรมการ 
31) น.ส.จริาภรณ์   วรนุชกุล  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
32) นายชยากร    ชัยลังกา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  มหีน้าที่ ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร               
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแจ้หม่ เพือ่จัดระบบการจราจร ควบคุมดแูลการจอดรถ ก าหนดทางเข้า – ออก โดยจัดนักศึกษา 
วิชาทหารร่วมดูแล ตลอดจนรกัษาความสงบ ความปลอดภัยของชีวิตและทรพัย์สินของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มาร่วมงานให้
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และจัดเตรียมอปุกรณ์ด้านพยาบาล ประกอบด้วย 

1) นายรวี    หมั่นท า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายอนันต์    พุ่มพันธ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3) นายบุญส่ง    สิริฤทธิจันทร ์ ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
4) นายสนั่น    กาญจนเชษฐ ์ ครูโรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
5) นายพิธี   ทองแดง  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา   กรรมการ 
6) นายวัชรินทร์    อภิวงศ์  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
7) นายประยง ตรินันต ์  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
8) นายพีรยุทธ์    ต่อสกลุศักดิ ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
9) นายอุเทน    ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
10) นายบรหิาร    วันตัน  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
11) นายธนา    คงธนไพบูลย ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
12) นายศรเพชร    มุขดี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
13) น.ส.สิยาพัฐ   กันทะเครือ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
14) นายจรญู   ชุมวิริยะสุขกลุ พนักงานขับรถโรงเรียนแจห้่มวิทยา  กรรมการ 
15) ส.ต.บุญนาค   รูปด ี  พนักงานขับรถโรงเรียนแจห้่มวิทยา  กรรมการ 
16) นายจงกล    เบาใจ  ลูกจา้งช่ัวคราวโรงเรียนแจ้หม่วิทยา  กรรมการ 
17) นักศึกษาวิชาทหาร  โรงเรยีนแจห้่มวิทยา   จ านวน 20 นาย กรรมการ 
18) นายสุรกิจ    อุปนันท ์ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
19) นายตระกลูพันธ์   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20) นางสมร    ดีพัฒนกลุ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนคณะกรรมการด าเนินงานและ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ  รับลงทะเบียนนักเรียนแข่งขันแต่ละวัน  รับรายงานผลการแข่งขันแต่ละรายการ 
ประสานงานการแข่งขัน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1) นายสัมฤทธ์ิ   กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา        รองประธานกรรมการ 
3) นายพสิษฐ์   สุปญัญา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
4) น.ส.ปุณยวีร์    แสงมนตร ี ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
5) น.ส.ณัฐวดี    ป้องปก  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
6) นางสาววริยา    พิเชฐเกียรติกลุ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
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7) นางสาวปารณี    บุญสม  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
8) นายธนสิทธ์ิ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
9) นางนันทกานต ์  แข็งแรง  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
10) นางอ าไพ    ตรินันท ์  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการ 
11) นางสาวไพลิน สุมา  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการ 
12) น.ส.เบญจวรรณ  ชัยสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา     กรรมการ 
13) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยาทกุคน   กรรมการ 
14) นางศิริเพ็ญ    สุปญัญา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
15) นางสายพิณ   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาวศิรินภา   รูปด ี  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นางสาววันวิสา   นาละออง ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18) นางสาวสุนิสา    สุพันธ์  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19) นางสาวกญุชนิกานต ์วางมอื เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน ยืมเงิน และจัดท าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ให้เรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

1) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจห้่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) น.ส.จริาภรณ์     วรนุชกุล  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นายชยากร ชัยลังกา  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
4) นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา          กรรมการ 
5) นางวิลาวัณย์     สายหยุด        ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
6) นางพนิดา   สถาพร  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
7) นางสาวสมจิต ตุ่นแยง  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
8) นางนงนุช    ห้องพ่วง  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการ 
9) นางอ าไพ    ตรินันท ์  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจห้่มวิทยา         กรรมการ 
10) นางสายพิน    วิจิตรจรสัแสง ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
11) น.ส.เกตปุระทุม   ชมภูปิก  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่   จัดท าเครื่องมือวัดและท าการประเมินผล สรุป จัดท ารายงาน 
เสนอต่อประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง กลุ่มที่ 4 : พญาวัง และรายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประกอบด้วย 

1) นางเสาวณีย์    รักมิตร  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          ประธานกรรมการ 
2) นายศุภกร เลือลา  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวแสงเดือน บญุยืน  ครูโรงเรียนวังเหนอืวิทยา   กรรมการ 
4) นายกิตติพงษ์   เรืองชัยศิวเวท ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
5) น.ส.สุมาลี   มูลค า  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
6) นายสกลศักดิ์   มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
7) นางสาวพัชรีญา ต้องรกัชาติ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
8) นางสาวปารณีย์  บุญสม  ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา   กรรมการ 
9) นายรัฐศาสตร์    พรคุณวุฒ ิ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
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10) นางสาววริยา    พิเชษฐ์เกียรติกลุ ครูโรงเรียนแจ้หม่วิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

   ให้คณะกรรมการที่ให้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

               สั่ง   ณ   วันที่   30   ตุลาคม   พ.ศ. 2558 

 

        (นายด ารงค์  ตุลาสืบ) 
      ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง กลุม่ที่ 4 
 
  


