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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ที่   331 /2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 65 
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา กลุ่ม 1 จังหวัดสุโขทัย 

------------------------------ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ก าหนดให้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 65 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่  8 – 9 ตุลาคม 2558 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม 1  
จังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการประสานงาน กรรมการประกอบด้วย 
 1) นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 38 ประธานกรรมการ  
    2) นายสวัสดิ์ ใจหาญ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 38 รองประธานกรรมการ 
    3) นายวรินทร ์ ช านาญผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 38  กรรมการ  
 4) นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 38  กรรมการ 
   5) นายธีรศักดิ์  คงเจริญ    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม                              กรรมการ 
    6) นายจารุวัตร สุวานิช  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
    7) นางสาวสุวรีย์  สุขแสน  ศึกษานิเทศก์ สพม.38                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    8) นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม   ศึกษานิเทศก์ สพม.38                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  มีหน้าที่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสรุปรายงายผลการแข่งขัน ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
กรรมการประกอบด้วย  

1) นายธีรศักดิ์  คงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2) นายศักดิ์สิทธิ์  อินทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
3) นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4) นายวิเชียร พรหมปั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5) นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ  
6) นายภาณุพงศ์  ธนูสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7) นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการ  
8) นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ  
9) นายสุทน  ทับจาก   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์   กรรมการ  
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10) นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
11) นายพัฒนพงษ์  สีกา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
12) นายอ านวย  บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 
13) นายสังวาลย์  พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม 1 สนามแข่งขันโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 3.1 ฝ่ายเลขานุการและประสานงานทั่วไป มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร หลักฐาน แฟ้มการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายสังวาลย์  พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
  3) นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  4) นางสาวนราภรณ์  สุดสนอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  5) นางสาวธัญลักษณ์  ไทยกล้า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  6) นายไชยรัตน์ พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
  7) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.2 ฝ่ายสรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน มีหน้าที ่สรุปผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน  
และประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศทาง Website กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายอ านวย   บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
  3) นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  4) นางสาวนราภรณ์  สุดสนอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  5) นางสาวธัญลักษณ์  ไทยกล้า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  6) นายไชยรัตน์ พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
  7) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการตัดสิน  มีหน้าที ่ 
1. จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันส่วนกลาง 
2. ลงทะเบียนผู้ตัดสิน (ตนเอง) และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน 
3. ด าเนินการตัดสินตามเกณฑ์การตัดสิน ด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
4. สรุปผลการตัดสิน แล้วส่งรายงานการสรุปผลการแข่งขันให้ฝ่ายสรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน 

 4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นายพัฒนพงษ์  สีกา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายธนวัฒน์  พุดจาด  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รองประธานกรรมการ 

 1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากฟ้า) ม.1-3 
1) นายณรรตธร  คงเจริญ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
2) นายจักกฤษณ์  สุขรอด ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการ 
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3) นายฐมทัศน์  เข็มพล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
4) ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  อินอยู่ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
5) นางณัฐชา  อ าพร ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการ 

 2. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 
1) นายณรรตธร  คงเจริญ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
2) นายจักกฤษณ์  สุขรอด ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการ 
3) นายฐมทัศน์  เข็มพล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
4) ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  อินอยู่ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
5) นางณัฐชา  อ าพร ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
 

 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

 1. ภาพยนตร์สั้น  ม.1-3 
1) นายธีรพงษ์  เข็มคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นางขนิษฐา  ทองมน    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายสยมภู  ปัญญาเหมือง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4) นายณัฐพล  ย่านสากล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5) นายมังกร  ก่อเจดีย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 2. ภาพยนตร์สั้น  ม.4-6 
1) นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4) นางสาวบุษบา  วงวิพัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5) นายเกรียงไกร  เตชา  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 3. มารยาทไทย  ม.1-3 
1) นางสุภาพ  น้อยจันทร์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางเพชรรัตน์  ทับจาก  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4) นางสาวน้ าค้าง  หุตะวัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5) นางอภิรมณ  จันทร์เมือง  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
6) นางสาวมธุรส  คงฟัก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 4. มารยาทไทย ม.4-6 
1) นางรุจี  วันวงษ์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นางอุไรพร  พลแก้ว    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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3) นายทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4) นางสุมิตรา  ตันอุตม์  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นางสาวศุภมาตรา  หลังสันเทียะ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายอ านวย บูรณะไทย  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก      ประธาน

กรรมการ 
ดร.ปราณี  จันทราราชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี             รองประธาน

กรรมการ 
นายเชวง  ครุธเกตุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา      รองประธานกรรมการ 

 1. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-3 
1) นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5) นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

2. การแข่งขัน  “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.4-6 
1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5) นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 
1) นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
3) นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5) นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 
1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5) นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6) นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

5. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
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 1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4) นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5) นายชยาพล  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

6. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 
 1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4) นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5) นายชยาพล  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

7. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.1-3 
1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4) นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ  
5) นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

8. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.4-6 
1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4) นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ  
5) นายนริศ  ข ามั่น     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 

9. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 
1) นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4) นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5) นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

10. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.1-3 
 1) นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4) นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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5) นายบรรเจิด  เจริญฉาย  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
6) นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

11. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.4-6 
 1) นางสาวศิกพร  จินดาประชา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4) นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5) นายบรรเจิด  เจริญฉาย  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
6) นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

12. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 
1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางสาวไพลิน  ชูเชิด  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
4) นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5) นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

13. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-6 
1) นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นางสาวไพลิน  ชูเชิด  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
4) นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5) นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

14. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดเอก ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 

15. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดเอก ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 



7 
 

6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
16. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดทุ้ม ม.1-3 

1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

17. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดทุ้ม ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

18. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ ม.1-3  
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

19. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

20. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงเล็ก ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 



8 
 

5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

21. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงเล็ก ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

22. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซอด้วง ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

23. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซอด้วง ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

24. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซออู้ ม.1-3  
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

25. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซออู้ ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

26. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  จะเข้  ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

27. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  จะเข้ ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

28. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขิม 7 หย่อง ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

29. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขิม 7 หย่อง ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

30. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขลุ่ยเพียงออ ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 31. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 

32. ขับร้องเพลงไทย ม.1-3 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

33. ขับร้องเพลงไทย ม.4-6 
1) นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2) นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4) นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5) นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6) นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

34. วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5. นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

35. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-6 
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1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5. นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

36. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5. นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

37. วงอังกะลุง ม.1-6 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
5. นายไกรวุฒิ  ล าตาล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 38. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ม.1-3 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

39. การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-6 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 40. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  ม.1-6 
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1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 41. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข  ม.1-6 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

42. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.1-3 
1. นายสนิท    น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 3. นายภาณุพงศ์  สุดใจ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 43. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.4-6 
1. นายสนิท    น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 3. นายภาณุพงศ์  สุดใจ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 44. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง ม.1-3 
1. นายสนิท    น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 3. นายภาณุพงศ์  สุดใจ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 45. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง ม.4-6 
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1. นายสนิท    น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 3. นายภาณุพงศ์  สุดใจ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 46. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย ม.1-3 
1. นายโพยม  ศิริพงษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

 4. นางรพีพรรณ  สายโกสุม  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
 47. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย ม.4-6 

1. นายโพยม  ศิริพงษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

3. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 4. นางรพีพรรณ  สายโกสุม  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
 48. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ม.1-3 

1. นายโพยม  ศิริพงษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

3. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 4. นางรพีพรรณ  สายโกสุม  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
 49. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ม.4-6 

1. นายโพยม  ศิริพงษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

3. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 4. นางรพีพรรณ  สายโกสุม  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
 50. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.1-3 

1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

51. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.4-6 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

52. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.1-3 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

53. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.4-6 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางวรี  ยงค์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พล  เพชรหล่อ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
6. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

54. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-3 
 1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางวิไล   นิลทว ี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4. นางสาวบุญลือ  โชติมน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี  หวานเสยีง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 6. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
55. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 

 1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางวิไล   นิลทว ี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4. นางสาวบุญลือ  โชติมน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
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5. นางสาวสุปราณี  หวานเสยีง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 6. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 56. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 
 1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางวิไล   นิลทว ี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4. นางสาวบุญลือ  โชติมน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี  หวานเสยีง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 6. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 57. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-6 
 1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางวิไล   นิลทว ี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4. นางสาวบุญลือ  โชติมน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี  หวานเสยีง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 6. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 58. การแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง  ม.1-3 
 1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางวิไล   นิลทว ี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4. นางสาวบุญลือ  โชติมน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี  หวานเสยีง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 6. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
59. การแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง  ม.4-6 

 1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางวิไล   นิลทว ี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

4. นางสาวบุญลือ  โชติมน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณี  หวานเสยีง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

 6. ว่าที่ร้อยตรีสมหมาย  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
60. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 

1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
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4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

61. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-6 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

62. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-3 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

63. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-6 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

64. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

65. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-6 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 66. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 

 67. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 
1. นางรัชนี พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางทิวาวรรณ  อินทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
4. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาวมนธิชา  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

68. การแข่งขันแสดงตลก ม.1-6 
  1. นายชวลิต  สุขคล้าย  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  2. นายวรวิทย์  นพนรินทร์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
  3. นายสิน   นุ่มพรม   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายอนุทัศน์  อัศวภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
  5. นายชูชิต  เขียวคล้าย  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยพิทยาคม กรรมการ 
  6. นายประสิทธิ์  แสนสูน  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 69. การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6 
  1. นายชวลิต  สุขคล้าย  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  2. นายวรวิทย์  นพนรินทร์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
  3. นายสิน   นุ่มพรม   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายอนุทัศน์  อัศวภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
  5. นายชูชิต  เขียวคล้าย  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยพิทยาคม กรรมการ 
  6. นายประสิทธิ์  แสนสูน  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) 
 นายประสาน โชติมน  ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
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นายชรินทร์  หนูเมือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
1. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3 

1. นางนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

3. นายวิมาน  มิ่งมิตร  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางลออ  กลิ่นทุ่ง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางพีรดา  แก้วบุรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 2. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-6 
1. นางนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายวิมาน  มิ่งมิตร  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางพีรดา  แก้วบุรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

3. แข่งขันจักรสานไม่ไผ่  ม.1-3 
1. นางนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายวิมาน  มิ่งมิตร  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางพีรดา  แก้วบุรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

4. แข่งขันจักรสานไม่ไผ่  ม.4-6 
1. นางนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายวิมาน  มิ่งมิตร  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางพีรดา  แก้วบุรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 5. แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 
1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายวีรพล  ปานด า  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางปนัดดา  แย้มชู  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

6. แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 
1. นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายวีรพล  ปานด า  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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4. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นางปนัดดา  แย้มชู  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

 7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.1-3 
 1. นางนันทกา  ตันเจริญ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 3. นายภูมิพัฒน์  ปานแดง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

4. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายประสพ  กระพันเขยีว    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6 
 1. นางนันทกา  ตันเจริญ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 3. นายภูมิพัฒน์  ปานแดง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

4. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายประสพ  กระพันเขียว    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 9. จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 
1. นางแววดาว  อยู่สุข    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายบุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายด าเนิน  นันทะกมล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 
 

10. จัดสวนแก้ว ม.4-6 
1. นางแววดาว  อยู่สุข    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นายบุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายด าเนิน  นันทะกมล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-3 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 13. การท าอาหาร น้ าพริก ผักสลัด เครื่องเคียง  ม.1-3 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 14. การท าอาหาร น้ าพริก ผักสลัด เครื่องเคียง  ม.4-6 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

15. การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
 
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

16. การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-6 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
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6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
17. การแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 

1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตตเิกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

18. การแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6 
1. นางนันทนา  เอมะปาน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. นางสุนทรี  อินทรโชติ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ   
5. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกนกวรรณ  สวนใต้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
 นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    ประธานกรรมการ 

นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
1. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาววิไลวรรณ  สว่างศรี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
3. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. นายชานนท์  สวนเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

2. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวสุพัตรา  พ่วงแผน ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวราตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 
 
 

3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวสุพัตรา  พ่วงแผน ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวราตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
5. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. นางสาวสมร  ชูฤทธิ ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

5. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. นางสาวสมร  ชูฤทธิ ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

6. สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ม.1-3 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางศิริกานดา  ทาสา  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวศรัญญา  ทองแจ่ม  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3 
1. นางอ าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
3. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 

4. นายบรรภพ  สมศักดิ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางสาววันวีร์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 
1. นางอ าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
3. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 

4. นายบรรภพ  สมศักดิ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. วันวีร์  กลันทปุระ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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9. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 
1. นางอ าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
3. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 

4. นายบรรภพ  สมศักดิ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. วันวีร์  กลันทปุระ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

10. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายบรรภพ  สมศักดิ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวภาวนา  มุขพรม ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

11. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาววาธินี  อยู่หุ่น   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นายพงศ์กร  พลับผล  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
3. นายชานนท์  สวนเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นายวัชรพล  เพ็ชรตุ๋น   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
3. นายชานนท์  สวนเศรษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. นายวัชรพล  เพ็ชรตุ๋น   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

14. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 
1. นายนพดล  อินทร์ลับ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายพงศกร  พลับผล  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาววราพินทร์  ชาววิวฒัน์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาววัชรา  แย้มมาก  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. นายธีรวัฒน์  เอี่ยมมา  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน) 
นายสาโรช  เกตุสาคร รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-3 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นางสาววรรณา  ศิลธรรม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 
 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-6 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นางสาววรรณา  ศิลธรรม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

 3. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-3 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นางสาววรรณา  ศิลธรรม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

 4. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. นางสาววรรณา  ศิลธรรม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

4.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 นายภาณุพงศ์  ธนูสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 นายบุญชู  นาคโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

1. การจัดการค่ายพักแรม ม.1-3 
1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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4. นายธีรวุฒิ   ซาวเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. นายดุสิต   นาจรัส  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. นายบุญชู  กลับทุ่ง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ประเวศสกุล ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ   

2. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ  ม.4-6 
1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายธีรวุฒิ   ซาวเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. นายดุสิต   นาจรัส  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. นายบุญชู  กลับทุ่ง  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ประเวศสกุล ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ   
 
 
 

3. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางนฤมล  พลมั่น    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางวริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางเสมอปัญญา  จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. นางปรัศนี  แก้วสุกเรือง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 

4. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 
1. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายวิรัตน์  ปาณะดิษฐ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. นางกินรี  พุ่มพวง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

4.8 เรียนร่วม   
นางอฑิภา  วรากรเจริญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
นายสมบัติ  ป้องฉิม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   รองประธาน

กรรมการ 
1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  ม.1-3 

1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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3. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 
1. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ารูญ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 
1. นายสนิท    น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. นายธีรยุทธ์  จันทะบุดศรี  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 3. นายภาณุพงศ์  สุดใจ  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นายกรกช  อ่ าทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 
 

5. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความรอบครอบ ถูกต้อง บริสุทธิ์  
ยุติธรรม และเกิดผลดีต่อทางราชการ  

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  21 กันยายน  พ.ศ. 2558 
 

 


