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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สหวิทยาเขตดอยอ่างขาง 
ที ่๒๕๔ / 2๕๖๐ 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เชียงใหม่ กลุ่ม 3   

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันด าเนินการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  เชียงใหม่ กลุ่ม 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ และยุติธรรม  จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้
ผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการดังต่อไปนี้ 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาอ านวยความสะดวก
ประสานงาน ประกอบด้วย 

๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔   รองประธานกรรมการ 
๑.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์     กรรมการ 
๑.4  ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยปราการ     กรรมการ 
๑.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม    กรรมการ 
๑.6   ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม    กรรมการ 
๑.๗   ผู้อ านวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม    กรรมการ 
๑.๘  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม    กรรมการ 

 ๑.๙  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30   กรรมการ 
 ๑.๑๐  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว   กรรมการ 
 ๑.๑๑  ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์    กรรมการ 
 ๑.๑๒  ผู้อ านวยการโรงเรียนรังษีวิทยา     กรรมการ 
 ๑.๑๓  ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา    กรรมการ 
 ๑.๑4  ผู้อ านวยการโรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่     กรรมการ 
 ๑.๑5  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายอักษร     กรรมการ 
 ๑.๑6  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ    กรรมการ 

๑.๑7  ผู้อ านวยการโรงเรียนศีลรวี     กรรมการ 
1.18 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแกน้อยศึกษา    กรรมการ 

 ๑.๑9   นายศุภวัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.20  นางสาวกิติยารัศม์ิ  สรรพจารย์ ครโูรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้อยู่ในการก ากบัดูแลของ นางทิพากร  ทิพจร  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุม่บริหารงานทั่วไป  
 ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่  ตกแต่งสถานที่และเวทีการแข่งขัน  
จัดระบบเสียง  จัดเตรียมเครื่องเสียง  และบันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน  และภาระงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑ นายจตุรงค์   ใจสม    ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นายสุดเขต    ศรีอิศรางกูล   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.3 นายจงกลชัย   ใจปัญญา   กรรมการ 
  ๒.๑.4 นายพีรศาสตร์   จินาปุก    กรรมการ 
  ๒.๑.5 นายสรุินทร์   รังษี    กรรมการ 
  ๒.๑.6 นายทองสุข   สมบูรณ์    กรรมการ 
  ๒.๑.7 นายกิตติภัณฑ์   ค าธิตา    กรรมการ 
  2.1.8 นายภาณุวัฒน์   ติดทะ    กรรมการ 
  2.1.9 นายทวิสฐิ   ชุมของ    กรรมการ 
  2.1.10 นายยุทธนา   อ่ินแก้ว    กรรมการ 
  2.1.11 นายสิทธิชัย   ผ่องใส    กรรมการ 
  ๒.๑.๑2 นายสวง   วงษา    กรรมการ 
  2.1.13 นายนิพนธ์   เสนาเนียร   กรรมการ 
  2.1.14 นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 

๒.๑.๑5 นายกมลศิษฐ์   ตาค า    กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑.๑๗ นายเชิงยุทธ   มูลเอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  มีหน้าที่ดูแลผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ แนะน าสถานที่การแข่งขัน ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑  นางสุจินตา   ค าเงิน    ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.2  นางสาวนฤมล   กอบแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  2.2.3  นางสาวศิริวิมล   ใบตัน    กรรมการ 
  2.2.4  นางสาวอัจฉรา   แสนบุญยืน   กรรมการ 
  2.2.5  นางสาวเสารสิริ   เมืองเจริญ   กรรมการ 
  2.2.6  นางสาวจันทร์จิรา  โพธิศรี    กรรมการ 
  ๒.๒.7  นางสาวศศิณัฏฐ์   สกุลณัฏฐ์   กรรมการ 
  2.2.8   นางสาวมาณีรัตน์  ลังกากาศ   กรรมการ 
  2.2.9   นางบังอร   พรหมจอม   กรรมการ 
  2.2.10 นางปาริชาติ   อมรรัตนพิบูลย์   กรรมการ 
  ๒.๒.๑๑ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
  ๒.๒.1๒  นางสาวสุพรรณิกา  อินต๊ะค ามา   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒.1๓ นางสาวขวัญดารินทร์  ก้องภพวณิชย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวประกาศเสียง
ตามสาย  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

 ๒.๓.๑  นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก   ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒ นางสาวอัจฉรา   แสนบุญยืน   กรรมการ 
 ๒.๓.๓   นักเรียนประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
 ๒.๓.๔   นายจงกลชัย   ใจปัญญา   กรรมการและเลขานุการ 
 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่จัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ าดื่ม ส าหรับผู้บริหาร

แขกผู้มีเกียรติ  และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
  ๒.๔.๑ นางปุณณิศ สกลกิตติ   ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒   นางทองพูล สอนมั่น    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๓ นางสาวณิชาภัทร  แก้วพรม   กรรมการ 
  ๒.๔.๔ นางสาวศิรินิพา เงินมูล    กรรมการ 
  ๒.๔.๕   นางหนิ่ม   ชมพูรัตน์   กรรมการ 
  ๒.๔.๖ นางสาวขวัญดารินทร์  ก้องภพวณิชย์  กรรมการ 
  ๒.๔.๗ นางจินตนา   รังษี    กรรมการ 
  ๒.๔.๘  นางสาวรัตนาภรณ์     เรือนพรหม   กรรมการ 

๒.๔.๙ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
๒.๔.๑๐ นักศึกษาวิชาทหาร    กรรมการ 
๒.๔.๑๑ นางสาวพิชยา พรหมปัญญา   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๔.๑๒  นางสาวหล้าดี   สัมพันธ์สินก่อ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและประสานงานการแข่งขัน  ให้อยู่ในการก ากับดูแลของ  
นายศุภวัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 ๓.๑  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน  วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน  และรายงานผลการประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๓.๑.๑  นางรุ่งนภา   ฟูธรรม    ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒ นางสาวรุจิรดา   จันทระ    กรรมการ 
  ๓.๑.3  นายธนพล   ยอดเกิด    กรรมการ 

 ๓.๑.4   นางสุจินตา   ค าเงิน    กรรมการ 
 ๓.๑.5   นางสาวเสารสิร ิ เมืองเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
 
๓.๒  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและประสานงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีหน้าที่ประชุมเพ่ือ

วางแผนด าเนินการจัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันและกรรมการตัดสิน  จัดเตรียมเอกสาร
ลงทะเบียนและเอกสารกรอกคะแนน DOC.1 – DOC.๒ ตลอดจนบริหารจัดการกิจกรรมการแข่งขันในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑  นางทิพย์วรรณ  บุญถึง    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒  นางสุจินตา ค าเงิน    รองประธานกรรมการ 

3.๒.๓ นางบังอร   พรหมจอม   กรรมการ  
3.๒.๔ นางสาวรุจิรดา   จันทระ    กรรมการ   



หน้าท่ี 4/๓๘ 
 

3.๒.๕   นางกรรณิการ์   สรรพสุข    กรรมการ 
  ๓.๒.๖ นางสาวกิติยารัศม์ิ  สรรพจารย์   กรรมการ 
  ๓.๒.๗ นางสาวปิยะณัฐ  ช่างเงิน    กรรมการ 
  ๓.๒.๘ นายสุรินทร์   รังษี    กรรมการ 
  ๓.๒.๙   นายทองสุข   สมบูรณ์    กรรมการ 
  ๓.๒.๑๐  นายพีรศาสตร์   จินาปุก    กรรมการ 
  ๓.๒.๑๑  นางปาริชาติ   อมรรัตนพิบูลย์   กรรมการ 
  ๓.๒.๑๒  นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒.๑๓  นางสาวศิริวิมล  ใบตัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ให้อยู่ในการดูแลและการก ากับของ ว่าที่เรือตรีวีระพงศ์  ข าเหม   
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ประกอบด้วย 
 ๔.๑  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพื่อใช้ในการ
จัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑.๑  นางพรรณนา อุบลสา    ประธานกรรมการ 
  4.1.2  นางสาวณัฏฐิณี   ปินตา    รองประธานกรรมการ 
  4.1.2  นางสาวกาญจนา  โปธา    กรรมการ 
  ๔.1.๓  นางสาวณิชาภัทร  แก้วพรม   กรรมการ 
  ๔.1.๕   นางสาวมัซนีย์   แซ่ม้า    กรรมการ 

๔.1.8 นางสาวปิยมาภรณ์  จันทร   กรรมการและเลขานุการ 
  

๕. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  ให้อยู่ในการก ากับดูแลของ นายธงชัย   
พูลศิรเจริญกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียน  ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของการจราจร อ านวยความสะดวกนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  ๕.๑  นายสิทธิชัย   ผ่องใส    ประธานกรรมการ 
  ๕.๒  นายมิ่งศิษฐ์    หาชัยอินทร ์    กรรมการ 
  ๕.๕  นายนิพนธ์  เสนาเนียร    กรรมการ 
  5.5  นักศึกษาวิชาทหาร     กรรมการ 
  5.5  นายภัสรัค  ชุมภูสืบ     กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลระบบการจัดการแข่งขันในระดับ
โรงเรียน ประสานงานการจัดการแข่งขัน เพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่น ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางสาวกิติยารัศม์ิ   สรรพจารย์   ประธานกรรมการ 
  ๖.2  นางสาวอัมพิกา สุขใหญ่     รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวทิพย์วรรณ  บุญถึง    กรรมการ  

6.3  นางทิพวรรณ์  อินสอน    กรรมการ 
6.4  นายอภิรัก   อภิวงค์งาม   กรรมการ 
6.5  นางสาวธิญาดา  ปันต๊ะ    กรรมการ 
6.6  นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์ค า    กรรมการ 
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6.7  นางสาวสธุาสิน ี ก้อนใจ    กรรมการ 
6.8  นางสาวดาววภิา มีบุญ    กรรมการ 
6.9  นายสรรค์เอ ปาทา    กรรมการ 
6.10 นางสาวศิวาพร สุขแยง    กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่   กรรมการ 
6.11 นางเกศรา  สิงห์ใจ    กรรมการ 
6.12 นายวิษณุกรณ์ ช านาญ    กรรมการ 
6.13 นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์    กรรมการ 
6.14 นายลิขิต   กล้าหาญ   กรรมการ 
6.15 นางสาวศิริพรรณ  ชาวเหนือ   กรรมการ 
6.16 นางสาวสภุาวด ี จอกทา    กรรมการ 
6.17 นางสาวสุปราณ ี ค าลือ    กรรมการ 
6.18 นางสาวชญาพิมพ์  กองมูล    กรรมการ 
6.19 นายวิมล  กันอินทร์   กรรมการ 
6.20 นายสุเทพ  ลิอุบล    กรรมการ  

  6.21 นายกิตติภัณฑ์ ค าธิตา    กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานรวบรวม และกรอกผลการแข่งขัน  มีหน้าที่รวบรวมและกรอกผล
การแข่งขันแต่ละกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันลงในเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เชียงใหม่ กลุ่ม 3  เพ่ือ
รายงานผลการแข่งขันของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  
ที่จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 
  7.๑  นางสาวกิติยารัศม์ิ   สรรพจารย์   ประธานกรรมการ 
  7.๒  นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร    รองประธานกรรมการ 
  7.๓  นางสาวอ่อน ค าจันทร์   กรรมการ 
  7.๔  นายศิริวุฒ ิ  กุลค า    กรรมการ 
  7.๕  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
  7.๖  นางสาวนงลักษณ์   น าปัญญา   กรรมการและเลขานุการ  
 

8. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  มีหน้าที่ ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขัน
ด าเนินการและตัดสินการแข่งขัน และส่งผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย  
8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
1. นางสาวจันทร์จิรา โพธิศรี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรุณ ศรีเงิน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐกานต์ บุญปก โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นางสาวจ าลองลักษณ์ มหาวรรณา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาววนาลี หน่อโปธา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
6. นายเทียนชัย คารมศิลป์ชาญชัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. นางภูสิริน ตาอ่ิน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาพิมพ์ กองมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกีรัตยา นันทจันทร์ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นายมานิตย์ เซ็นนันท์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวปนัดดา  ฝาเรือนดี โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 
1. นายอาบบุญ สมช านาญ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
2. นางสาวจิราภา ค าวงค์ษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
3. นางสาวจินตนา พระสว่าง โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นางสาวปาริชาติ เรือนวิน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางภัทรภรณ์ ศรีถาวร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 
1. นางกรรณิการ์ สรรพสุข โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเทวิกา บัตรประโคน โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางชฎากาญจน์ อินชัยวงศ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นางชนชล ชุ่มมงคล โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 
1. นางสาวดลฤดี อูปค าแดง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันจิรา พุทธิมา โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนิศากานต์ บุญสิทธิ ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวอัญมณี วงศ์ต่อม โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 
1. นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุราภรณ์ ปกติ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสายธาร ธรรมธ ิ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
4. นางสาวนฤพร จะมู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิพย์ เจริญหิรัญญกุล โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
1. นางอุดมรัตน์ พจน์สุจริต โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจวรรณ พะทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 รองประธานกรรมการ 
3. นายมานิตย์ เซ็นนันท์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 
1. นางสัญญารัก นุตาลัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสนิท พลเยี่ยม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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3. นายอาทิตย์ อิ่มเย็น โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางมธุรส กิติมูล โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางภัทรินญา ใสค า โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 
1. นางอรอนงค์ ไชยศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิลาภา แห่งพิษ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิรินภา ยะเปี้ย โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
4. นางสาวณัฐกานต์ บุญปก โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีใจ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 
1. นายจงกลชัย ใจปัญญา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภัทรนันท์ เจตภัย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปวีณ์พร ปันค า โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวศิรภัสสร พัฒนาตระกูลซื่อ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
5. นางสาวเกศินี สังข์ทอง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 
1. นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐภูมิ ธิติธนพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวดลฤดี อูปค าแดง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 
1. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวหยาดฝน สิงห์ทร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นางสาวอโนทัย วังหมื่น โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุพัตรา วงค์เทพ โรงเรียนศีลรวี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นายอนุชิต สมหงษ์ โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุพัตรา วงค์เทพ โรงเรียนศีลรวี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นายอนุชิต สมหงษ์ โรงเรียนสายอักษร กรรมการและเลขานุการ 
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เรียนร่วม-ภาษาไทย 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิรินทร์ญา สวัสดิวารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวภัทรนันท์ เจตภัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
1. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 ประธานกรรมการ 
2. นางศิรินทร์ญา สวัสดิวารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นางสาวภัทรนันท์ เจตภัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
1. นางศิรินทร์ญา สวัสดิวารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ 
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นางสาวภัทรนันท์ เจตภัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางศิรินทร์ญา สวัสดิวารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
3. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 
1. นางศิรินทร์ญา สวัสดิวารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ 
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
3. นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางสาวจ าลองลักษณ์ มหาวรรณา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปนัดดา ฝาเรือนดี โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวอังคณา อากาศรักษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
5. นางสาวสุนิสา เนอะลา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 
1. นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจ าลองลักษณ์ มหาวรรณา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอังคณา อากาศรักษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
4. นางสาวสุนิสา เนอะลา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวปนัดดา ฝาเรือนดี โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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8.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวกาญจนา โปธา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์ค า โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจินดา สิริสมบัติเจริญ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสหนันท์ ปัญญา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวกาญจนา โปธา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมพล กี่เม้ง โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกีรกานต์ ค าขาว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางรัตนา กิจต๊ะสัย โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางนงคราญ มณีกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนวพร ชัยยาศรี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวรัชดา ปันเวียง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางนงคราญ มณีกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนวพร ชัยยาศรี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวรัชดา ปันเวียง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
1. นายสิทธิชัย ผ่องใส โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางกฤตพร แก้วตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทอง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวเยาวพา มหานันต์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 
1. นายสิทธิชัย ผ่องใส โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางกฤตพร แก้วตา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ธาตุทอง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวเยาวพา มหานันต์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
1. นางสาวศิริวิมล ใบตัน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายหาญณรงค์ ปาปวน โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 
3. นายพงศ์พันธ์ แก้วจันทร์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นายปัญจพัฒน์ พรวชิรวิทย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
1. นายเมธี ศรีบุญเรือง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายพิสิฐ ค าภิโร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภัชราพร หน่อแก้ว โรงเรียน กรรมการ 
4. นางสาวธาราพร มั่นอ่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
1. นางสาวอัมพิกา สุขใหญ๋ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมจิตร บุญประเสริฐ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมาลัย สมเครือ โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นางสาวหยาดพิรุณ พะยาจู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
6. นายพงศ์พันธ์ แก้วจันทร์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
7. นายภานุพงษ์ อินเสน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
8. นางสาวทิพย์รัศ อินทนนท์ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
1. นางสาวอัมพิกา สุขใหญ๋ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิภา ลุงกุย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริพร แก้วใจมา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวศศิมาภรณ์ ปันวงค์ยอง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นางณภัทร จองเซ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
6. นายนวพงศ์ เปียนาค โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
7. นางสาวอลิษา ร าไพ โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
8. นางสาวนิ่มพวรรณ ปัญญาไหว โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
9. นางสาววราพร แซ่ย่าง โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
1. นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุมิตร สมสวย โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 
3. นางแสงเดือน เงินสร้อย โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวลักษณ์สุดา จันทร์น้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 
1. นางสาวอัจฉรา แสนบุญยืน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวร าพัน ทองไฝ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเนตรชนก อินต๊ะหล้า โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายธนพงศ์ อภิวงค์งาม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
1. นางสรารัตน์ อภิวงค์ โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐกานต์ ชุมภู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวธิญาดา ปันต๊ะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
1. ว่าที่ร้อยตรีจ านงค์ ไชยะหมื่น โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวรัญญา ดวงทิพย์ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายสุกฤษฎิ์ ศรีมา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์ ไชยมงคล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
6. นางสาวชลลัดดา ตะริโย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
8.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวณัฐธิดา ค าแปง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประธานกรรมการ 
2. นางปิยพร นันทิกูล โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกฤษณา บุญทาวงศ์ษา โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. นางสาวปรียานุช รูปงาม โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นางสาวจุฬารัตน์ จอมซอม โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวจันทร์ฉาย เหน่ค า โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
7. นายอุดร ปงกาวงศ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางภาวิณี ณัทศรีใส โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ บุญมี โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
4. นายวทัญญู เทวาพิทักษ์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสุพัตรา อินทร์ชัย โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
6. นางทิพวรรณ์ สมผิว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
7. นายสมชาย จันทร์ตะมะ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวนพมาศ แสนสุวงศ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
1. นางสาวธัญลักษณ์ วงเครา โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางปุญญาพร ประทุม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางนวรัตน์ ปัญญาธิ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางวิณรา ทรัพย์ทวีผล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายอดิศักดิ์ แคหอม โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
6. นายกรันย์ชัยการ รังกลาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
1. นางกิตติยา ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ 
2. นายมหกิจ ไชยราช โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศศิญาภา ค าภิลา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวณัชยา รุจิระพงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางนภาพร ใสศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวรุจนี สุยะวงค์ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งโรจน์ เหน่ค า โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางวิจิตรา ไพรพนาดอน โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
4. นายจีรสิทธิ์ พรหมเสน โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นายอนันต์ธเนศ หาชัยอินทร์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
1. นายอภิรัก อภิวงศ์งาม โรงเรียนแกน้อยศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุเนตร ค าฆะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววัลยา กองแก้ว โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภา จารุวัฒน์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาววิกานดา ฟักทอง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
6. นางสาวสุจิตรา สมวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
7. นางสาวกรวณิชภา ผลมาก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
1. นายวรัญญุู รีบเร่ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายไอคิว พงษ์ขาว โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธัญพิชชา สิริแปง โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นางสาววริศรา ใจกล้า โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
5. นายนิรันดร์ ปันที โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
1. นางณัฎฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์ แคหอม โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภรรณิภา ค าจันต๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวรัตนา สุริยะมณี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล กอบแก้ว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวพิไลลักษณ์ เอ๊ียะไพบูลย์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรุ่ง สิทธิ์ขันแก้ว โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. นางสาวสิริรัตษ์ วงค์สุภา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
5. นางสาวธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวสิริวิมล จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววาสนา ทราบเขียว โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายภาณุพงศ์ สาค า โรงเรียนอรุโนทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายจตุรงค์ ใจสม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุพัตรี มีสวัสดิ์ โรงเรียนศีลรวี ประธานกรรมการ 
2. นายฐิติคมภ์ เขนย โรงเรียนอรุโนทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นายยุทธนา อิ่นแก้ว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
1. นายสิทธิชัย จองแดง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพงศ์ ใจเปรมปรีดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกิติยา ฉายศิริ โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
4. นายเดช อุทธิยัง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีทรายค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 
1. นางสาวสุพัตรี มีสวัสดิ์ โรงเรียนศีลรวี ประธานกรรมการ 
2. นายฐิติคมภ์ เขนย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นายยุทธนา อิ่นแก้ว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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8.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 
1. นายสิงห์ค า กุยเขียว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางปิยภัคร บุญถึง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์ โรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางพจนีย์ ค าแหลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ปรึกษา 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นายสิงห์ค า กุยเขียว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายอลงกรณ์ ไชยราช โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางปิยภัคร บุญถึง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวภัฎฐ์ธีรา รัตนทวีชยัพร โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
5. นางสาวนุชกานต์ พงศ์พันธ์สกุณา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
6. นายวรพล สุนันต๊ะ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
7. นางพจนีย์ ค าแหลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ปรึกษา 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายอิทธิพล อินถา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิราภรณ์ บุญเรือนยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาววนิดา ต๊ะอินทร์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวพัชชา กองแก้ว โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
6. นายนฤชา วิริยะ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอรทัย ใจยะสาร โรงเรียนรังษีวิทยา ที่ปรึกษา 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นายปิยะพงษ์ มอญแสง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางกุลธิดา วรส โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายกันตพงษ์ สอนทุ่ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายณัฐวุฒิ ก าปั่นทอง โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวนุชกานต์ พงศ์พันธ์สกุณา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ที่ปรึกษา 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
1. นายพิริยวัตร ติใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎาพร สิงห์ค า โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายนพคุณ เป็งราชรอง โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นายกุลชาติ ปั๋นขัน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
1. นายพิริยวัตร ติใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายนพคุณ เป็งราชรอง โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชฎาพร สิงห์ค า โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวน้ าฟ้า หมื่นบุญตัน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
1. นายปิยะพงษ์ มอญแสง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายนภสินธ์ เขตแดน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนุชกานต์ พงศ์พันธ์สกุณา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
5. นางกรรณิการ์ ค าจันทร์ โรงเรียนไชยปราการ ที่ปรึกษา 
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 
1. นายพีรศาสตร์ จินาปุก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุชกานต์ พงศ์พันธ์สกุณา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายนภสินธ์ เขตแดน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวมาลัย พงค์กู่ โรงเรียนไชยปราการ ที่ปรึกษา 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
1. นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิตยา เกตุมณี โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัชชา กองแก้ว โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นายอุดม แหลมจริง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นายชินาทิน น้อยค ามูล โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
6. นางสาวศิวาพร สุขแยง โรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์ โรงเรียนศีลรวี ที่ปรึกษา 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นายเชิงยุทธ มุลเอก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกานต์รวี ประหยัดยอด โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายนภสินธ์ เขตแดน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวนุชกานต์ พงศ์พันธ์สกุณา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีอนุรุธ แตะต้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
6. นายจตุพร บุญมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ปรึกษา 
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การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
1. นางสาววรนิษฐ์ ค าลือ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางศิรินภา ปริญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนาถนารี ปัญญาแปง โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ อนันต๊ะ โรงเรียนศีลรวี กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวนิตยาภรณ์ ปัญโญ แผ่คุณ โรงเรียนรังษีวิทยา ที่ปรึกษา 
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
1. นางสาววรนิษฐ์ ค าลือ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววันวิสาข์ ใจไหว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรงกรณ์ ฝั้นต๊ะ โรงเรียนฉือจี้ เชียงใหม่ กรรมการ 
4. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติก้อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ปรึกษา 
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 
1. นางสาวเสารสิริ เมืองเจริญ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางณัฏยา ไชยค า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ กลิ่นเสาวคนธ์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ที่ปรึกษา 
 

8.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 
1. นางสุดาพร วงษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณัฐฐิณี ค าแสน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางกุลยารัศมิ์ คณายุทธพงศ์ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นายศตวรรต ดาวจร โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
6. นายคงฤทธิ์ ค าฟอง โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
7. นายสุรินทร์ รังษี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
1. นางจินตนา รังษี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์ โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางอ าไพ ศิริวรรณ์ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นายรณชัย ใจค า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
5. นายอนิวัฒน์ ใจค า โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
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6. นางสาวชมจันทร์ สิงห์ด้วง โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
7. นายสาคร สีเงิน โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
8. นายมานะ โสภาเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
9. นายจ าเริญ ทินนิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
10. นายศราวุธ วงศ์ศรี โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
11. นายวิรุฬห์ ตั๋นฝั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
12. นายอุทัย อาจอ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
13. นางสาวอัญชลี สิงห์ค า โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
14. นายธนพล ยอดเกิด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
1. นายสุรินทร์ รังษี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางอ าไพ ศิริวรรณ์ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายรัฐณพงษ์ กิติกุลพิรัช โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
5. นางสาวนริสา กันทะค า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
6. นายสิทธิกร เสียงห้าว โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
7. นางสาวณัฐฐิณี ค าแสน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวจารุนันท์ ยองจา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาววารุณี สัตยพานิช โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
10. นายกฤษกร ภมรศิลปิน โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
11. นางกุลยารัศมิ์ คณายุทธพงศ์ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
12. นายธนาพันธ์ู ศรีดอนไชย โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
13. นายอุทัย อาจอ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
14. นายวิรุฬห์ ตั๋นฝั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
15. นางสาวมาณีรัตน์ ลังกากาศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
8.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.6.1 ทัศนศิลป์ 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 
1. นางกล้วยไม้ เงาธรรม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธารณ์ สีสมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นายธราธร อุ่นธง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 
1. นายการุณ ผ่องปัญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวธนากร เข็มวิชัย โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
1. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 
1. นายพิทักษ์ ศรีค ามูล โรงเรียนฉือจี้ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติพล ปัญญา โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
4. นายวัฒนา สุมามาลย์ โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
1. นายวัฒนา สุมามาลย์ โรงเรียนศีลรวี ประธานกรรมการ 
2. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายการุณ ผ่องปัญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
1. นายกิตติพล ปัญญา โรงเรียนศีลรวี ประธานกรรมการ 
2. นายธราธร อุ่นธง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นายมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
1. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนากร เข็มวิชัย โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 
1. นายพิทักษ์ ศรีค ามูล โรงเรียนฉือจี้ ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
6. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
1. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นายการุณ ผ่องปัญญา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายจรัญ ปัญญาดิบวงศ์ โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นางสาวศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
1. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ 
2. นายวัฒนา สุมามาลย์ โรงเรียนศีลรวี รองประธานกรรมการ 
3. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นายพิทักษ์ ศรีค ามูล โรงเรียนฉือจี้ กรรมการ 
5. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
1. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
1. นางฉัตรชนก ลีธรรมคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญ์ศิริ จันทรศรี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
4. นายธราธร อุ่นธง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
1. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ 
2. นายธนากร ศรีอุทธา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นายนิพนธ์ เสนาเนียร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

8.6.2 ดนตร ี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 
1. นายสาโรจน์ มาหมื่น โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ประธานกรรมการ 
2. นายธนพล ชัยวุฒิ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษณะ วงศ์ริน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
1. นายสมศักดิ์ เงาส่อง โรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวีระชัย วรพล โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา อินสาค า โรงเรียน กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
1. นายสมศักดิ์ เงาส่อง โรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวีระชัย วรพล โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา อินสาค า โรงเรียน กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
1. นายสมศักดิ์ เงาส่อง โรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวีระชัย วรพล โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา อินสาค า โรงเรียน กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร รองประธานกรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร รองประธานกรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร รองประธานกรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร รองประธานกรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นางสาวกิตติพร พุฒแก้ว โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนิดา สุขม่วง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นางสาวกิตติพร พุฒแก้ว โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนิดา สุขม่วง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นางสาวกิตติพร พุฒแก้ว โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนิดา สุขม่วง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นางสาวกิตติพร พุฒแก้ว โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล ศิลป์สุพรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนิดา สุขม่วง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายชัยธัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ วงศ์ริน โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายศตวรรษ เหรียญชัยเจริญ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายชัยธัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ วงศ์ริน โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายศตวรรษ เหรียญชัยเจริญ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายชัยธัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ วงศ์ริน โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายศตวรรษ เหรียญชัยเจริญ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายชัยธัช ชูควร โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ วงศ์ริน โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายศตวรรษ เหรียญชัยเจริญ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นายสุตเขต ศรีอิสรางกุล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนภดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
1. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนภดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนภดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนภดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
3. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
1. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย นิลอยู่ โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูลย์ ดารา โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 
1. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย นิลอยู่ โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูลย์ ดารา โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 
1. นางสาวฉัตรณิชาณ์ ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย นิลอยู่ โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูลย์ ดารา โรงเรียนสอนดนตรีฮาโมนี่ กรรมการ 
4. นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
8.6.3 นาฏศิลป์ 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวชนิศรา อุปสุขิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
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5. นางสาวชนิศรา อุปสุขิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวชนิศรา อุปสุขิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 
1. นางสาวณัฐนันท์ ส าเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวชนิศรา อุปสุขิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวณัฐนันท์ ส าเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวณัฐนันท์ ส าเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวชนิศรา อุปสุขิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวณัฐนันท์ ส าเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวณัฐนันท์ ส าเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 
1. นางสาวณัฐนันท์ ส าเภาแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศรา ตาดทอง โรงเรียนฉือจี้ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิดาภา จอมพันธ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวชิดชนก แก้วมณี โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
5. นางกมลวรรณ แสงอุทัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
8.6.4 เรียนร่วม – ศิลปะ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
1. นายอมรทัศน์ สันใจ โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี อินทไชย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายพิทักษ์ ศรีค ามูล โรงเรียนฉือจี้ กรรมการ 
4. นายณัฐพงษ์ นันทปภาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายทองสุข สมบูรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
1. นางสุดารัตน์ ไชยเทศ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรพักตร์ อินคง โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
4. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางกล้วยไม้ เงาธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชัย สามไชย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายวัฒนา สุมามาลย์ โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นายศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1. นายพรหมมาตย์ สรรพศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฉัจฉรา มะโนราช โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
3. นายนราธิป พุทธรัตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
 
8.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.7.1  การงานอาชีพ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
1. นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธีรภพ ส่งศรี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชญา นึกเร็ว โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
4. นายกิติพงษ์ วงษ์ธิเวท โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 
1. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธีรภพ ส่งศรี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรศักดิ์ กรกัมพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นางสาวรัชญา นึกเร็ว โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นายกิติพงษ์ วงษ์ธิเวท โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
1. นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิทวัส สุรินทร์วงค์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์ เสื้อมา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
4. นายธีรศักดิ์ กรกัมพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 
1. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสายันต์ เสื้อมา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรภพ ส่งศรี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายวิทวัส สุรินทร์วงค์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ กรรมการ 
5. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
1. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
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4. นางบุญนิสา สิงห์ทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
5. นางสาวขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
1. นางสาวทองพูล ใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางบุญนิสา สิงห์ทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
5. นางบังอร พรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
1. นายศราวุธ จินะธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นายนิคม ภูวงค์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นางกมลชนก หมื่นสอน โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 
1. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวกานต์พิชชา ตะติยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวภัทรวดี ศรีพรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
1. นายลิขิต ปันดู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายจักรพันธ์ ภูดอนตอง โรงเรียนฉื้อจี้ กรรมการ 
4. นางสาวรัชนี ศรีแสวง โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. สิบโทนิกร อ้ายกาศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
1. นางสาวรัชนี ศรีแสวง โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤตานนท์ กันทะมาลา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. สิบโทนิกร อ้ายกาศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวสิรินทิพย์ เขียวธรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายจักรพันธ์ ภูดอนตอง โรงเรียนฉื้อจี้ กรรมการและเลขานุการ 
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การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 
1. นางอัญชรา ปันโย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางมัชชิมาพร อินทุวัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
4. นางสาวรัชญา นึกเร็ว โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นางสาวขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 
1. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางมัชชิมาพร อินทุวัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
5. นางสาวขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
1. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางนิตยา อัดแอ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวรัชญา นึกเร็ว โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นางสาวทัศนียา ตาแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 
1. นางนิตยา อัดแอ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร เจริญวัฒนะ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวรัชนีกร จุมปูค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
1. นางอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอัญชรา ปันโย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวรัชญา นึกเร็ว โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นางสาวขวัญดารินทร์ ก้องภพวณิชย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 
1. นางอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางมัชชิมาพร อินทุวัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวนงนุช กันทพลหาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
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5. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 
1. นางสาวทองพูล ใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางบุญนิสา สิงห์ทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางบังอร พรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
1. นางสาวทองพูล ใสแก้ว โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางบุญนิสา สิงห์ทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
4. นางบังอร พรหมจอม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
๘.7.2 คอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี ปันชัย โรงเรียนฉื้อจี้ รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นายนที นาคทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1. นายกิตติภัณฑ์ ค าธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐ โรงเรียนฉื้อจี้ กรรมการ 
4. นางสาวภาวิษย์พร กสิกุล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นายกิตติภัณฑ์ ค าธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายวิษณุกรณ์ ช านาญ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวศิริรัตน์ มูลประเสริฐ โรงเรียนฉื้อจี้ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายไกรวิทย์ จับใจนาย โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภาวิษย์พร กสิกุล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
5. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายนที นาคทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายวิทวัฒน์ ณวรรณมา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
5. นายไกรวิทย์ จับใจนาย โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
1. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันท์นภัส ลาวร ี โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภาวิษย์พร กสิกุล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นางพัชรี ปันชัย โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
5. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
6. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติภัณฑ์ ค าธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวนันท์นภัส ลาวร ี โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
1. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ่ิมพูล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจุฑามาศ แก้วดวงใจ โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
4. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
5. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายธวิสิฐ ชุมของ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ่ิมพูล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
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4. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐวุฒิ สุภารักษ์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
4. นายกิตติภัณฑ์ ค าธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสาวนันท์นภัส ลาวร ีโรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
1. นายกิตติภัณฑ์ ค าธิตา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันท์นภัส ลาวร ีโรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายณัฐวุฒิ สุภารักษ์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. นายธวิสิฐ ชุมของ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
1. นายนที นาคทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทวัส ณวรรณมา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสาวนันท์นภัส ลาวร ี โรงเรียนไชยปราการ กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายวิทวัส ณวรรณมา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ 
3. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการ 
5. นายนที นาคทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
1. นายสมเกียรติ ด าฤทธิ์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระพงษ์ สักใหญ่ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นายกมลศิษฐ์ ตาค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นายไกรวิทย์ จับใจนาย โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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๘.7.3 หุ่นยนต์ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 
1. นายคงศักดิ์ ฅนประเสริฐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายเดโช ฟ้าร่มนภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายสรรค์เอ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
5. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายคงศักดิ์ ฅนประเสริฐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นายเดโช ฟ้าร่มนภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายเดโช ฟ้าร่มนภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
4. นายคงศักดิ์ ฅนประเสริฐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายคงศักดิ์ ฅนประเสริฐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นายเดโช ฟ้าร่มนภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายคงศักดิ์ ฅนประเสริฐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
4. นายเดโช ฟ้าร่มนภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 
1. นายสรรค์เอ ปาทา โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นายเดโช ฟ้าร่มนภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
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4. นายคงศักดิ์ ฅนประเสริฐ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นางประภาพร ชัยวรรณา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

๘.7.4 เรียนร่วม-การงานอาชีพ 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
1. นายนที นาคทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ประธานกรรมการ 
2. นายลิขิต กล้าหาญ โรงเรียนสายอักษร รองประธานกรรมการ 
3. นายวิษณุกรณ์ ช านาญ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นายธวิสิฐ ชุมของ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
8.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
1. นางสุมาลี ตันติน้อย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเกษณ ีดวงพร โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวทองกุล สนธิยา โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. Miss Kan Pei Chi โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
5. นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
1. นางสาวเตือนใจ สุนุกุล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุนันท์ โปธา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ 
3. Mr. Craig Jude Mawer โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. Mr. Grosbois Andy โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการ 
5. นางสาวพรพรรณ สูอ้าย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
1. นางณิชาดา ศรีเกษ โรงเรียนไชยปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประภาศิริ ดวงดี โรงเรียนแกน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. Mr. Authur Darling โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาววาสนา ทุนผล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะค ามา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 
1. นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายภาณุพงษ์ แก้วอินทร์ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ 
3. Mr. Authur Darling โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวผราดา ต๊ะสิทธิ์ โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
5. นางพิชยา พรหมปัญญา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 
1. นางสาวรุจิรดา จันทระ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกฤตยพร สุรินทร์ค า โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวผ่องศรี สัมฤทธิ์พรทวี โรงเรียนสายอักษร กรรมการ 
4. Mr. David Sanchez Doval โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวจีรวรรณ ปัญญา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 
1. นางสาวกมลพรรณ องค์ชัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางวันเพ็ญ พินทอง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. Mr. Scott Anthony John Molly โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นายพนิต พัฒนพรพันธุ์ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
5. นายกฤษดา ไพรลักษณ์ ราชประชานุเคราะห์ 30 กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 
1. นางรุ่งนภา ฟูธรรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาวิณี คุณา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
3. นางกานต์ธิดา จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. Miss Rebecca Kohler โรงเรียนวัดนันทาราม กรรมการ 
5. นางสาวพรพิมล นามา โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 
1. นางสุจินตา ค าเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายเจนณรงค์ แก้วซาว โรงเรียนแม่อายวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวจันทร์จิรา ทองอินทร์ โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. Miss Rebecca Kohler โูรงเรียนวัดนันทาราม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 
1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางทิพานิษฐ์ ไข่ทอง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. Miss Guo Jingpan โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. นางสาวทับทิม ตาไว โรงเรียนอรุโณทัย กรรมการ 
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมปิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. นางสาวมัซนีย์ แซ่ม้า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางทิพานิษฐ์ ไข่ทอง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. Miss Wang Lin โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวทับทิม ตาไว โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
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5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมปิน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 
1. นายวราพงศ์ วงศ์ดาว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอภิรดี กองบุญ โรงเรียนนารีรัตน์ รองประธานกรรมการ 
3. นายมานิตย์ วงศ์มูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์ โรงเรียนไชยปราการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอภิรดี กองบุญ โรงเรียนนารีรัตน์ กรรมการ 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายศิวพันธ์ ต้นประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพลอยพิน อ าพันธ์สี โรงเรียนวชิรวิทย ์ กรรมการ 
4. นางจารุวรรณ แสงด้วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสุจินตา ค าเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อย โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. Miss Feng Yu โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นางเซ่าซู แซ่จาง โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพรรณี วูซือ โรงเรียนศีกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. นางสาวเจนจิรา กระจ่างโฉม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภาลัย อินทจักร์ โรงเรียนศีกษาสงเคราะห์เชียงดาว รองประธานกรรมการ 
3. Miss Chen Yingjun โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
4. Miss Guo Jingpan โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสาววิภาพร โปธ ิ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายมานิตย์ วงศ์มูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายวราพงศ์ วงศ์ดาว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กรรมการ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายศิวพันธ์ ต้นประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพลอยพิน อ าพันธ์สี โรงเรียนวชิรวิทย ์ กรรมการ 
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4. นางจารุวรรณ แสงด้วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสุจินตา ค าเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 
1. Mr. Wu Hongbin โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายวรโชติ ไชยวีรกุล โรงเรียนรังษีวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุพัตรา ทาปัญโญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นางสาวศิริลักษณ์ สุอุดมสินโรจน ์โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นางอ าไพ สายชลเลิศมงคล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 
1. นายมานิตย์ วงศ์มูล โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวราพงศ์ วงศ์ดาว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนุจรินทร์ ลาวนันท์ โรงเรียนไชยปราการ กรรมการ 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายศิวพันธ์ ต้นประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพลอยพิน อ าพันธ์สี โรงเรียนวชิรวิทย ์ กรรมการ 
4. นางจารุวรรณ แสงด้วง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสุจินตา ค าเงิน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 
1. นางสาวนันท์นภัส หน่อราช โรงเรียนรังษีวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาณิศา ยืนยาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รองประธานกรรมการ 
3. นายภราดร ปันชัย โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
4. นางสาวเนตรดาว จินะปัญญา โรงเรียนศีลรวี กรรมการ 
5. นางดวงเดือน ปนันค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 
1. นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางดารารัตน์ แก้วเมืองมา โรงเรียนรังษีวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวอภิญญา สารอินสม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉราพรรณ สิงค าโม โรงเรียนฉื้อจี้เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

8.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายพรชัย จินะทา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอาณัติ สีเหลือง โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 
1. นายสุเทพ ลิอุบล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายพรชัย จินะทา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
4. นายอาณัติ สีเหลือง โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
1. นายสิริวุฒิ กุลค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางศศิธร คุณดอย โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรินทร์ อู่อรุณ โรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 
1. นายสิริวุฒิ กุลค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุชิน ตามี่ โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสิริวิมล จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 
1. นายสิริวุฒิ กุลค า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริวิมล จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ รองประธานกรรมการ 
3. นายสุชิน ตามี ่ โรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
1. นางกรรณิการ์ สรรพสุข โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอัฐพล ปิงเมือง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวนิศากานต์ บุญสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 กรรมการ 
5. นางสาวสุนิสา เนอะลา โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการ 
6. นายนวพงศ์ เปียนาค โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ กรรมการ 
7. นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
1. นางสัญญารัก นุตาลัย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวค า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 รองประธานกรรมการ 
3. นางศิรินทร์ญา สวัสดิวารี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว กรรมการ 
4. นางสาวจิราภา ค าวงค์ษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวอรอุมา กงไกรราช โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุภารัตน์ สังขวรรณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ประธานกรรมการ 
2. นางนันทพร อนุวงศ์เจริญ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 



หน้าท่ี 38/๓๘ 
 

 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
1. นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญชพร วิเชียร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุภารัตน์ สังขวรรณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กรรมการ 
4. นางสาววิภาวรรณ ภูสวสัดิ์ โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 
ทั้งนี้   ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยความตั้งใจ

รับผิดชอบต่อหน้าที่  ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

 
(นายสิทธิชัย  มูลเขียน) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
 

 

3. นางสาวกัญชพร วิเชียร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาววิภาวรรณ ภูสวสัดิ์ โรงเรียนแกน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการ 


