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2.4 นายเกษียร  มะโนชัย  ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุํมสาระ 
      สุขศึกษาฯและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กรรมการ 
2.5 นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุํมสาระ 

  ภาษาตํางประเทศ และเรียนรวมทุกกลุํมสาระ  กรรมการ 
2.6 นางสาวธีรวรรณ  จันทร๑วิชชาพร ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุํมสาระ   

  ภาษาไทย     กรรมการ 
2.7 นางไพรทูลย๑  สายโท  ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุํมสาระ   

  การงานอาชีพฯ     กรรมการ 
2.8 นางจินดาภา  ละฟู่   ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ รับผิดชอบกลุํมสาระ  

  สังคมศึกษาฯ     กรรมการ 
2.9 นางอิชยาพัฒน๑  ทะลง  ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ รับผิดชอบกลุํมสาระ   

  ปฐมวัย      กรรมการ 
2.10 นายพงศธร  ชํางปัด  ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ  รับผิดชอบกลุํมสาระ  

  คณิตศาสตร๑      กรรมการและเลขานุการ 
2.11 นายพงศ๑พันธุ๑  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบกลุํมสาระ  

  ศิลปะ(ดนตรี/นาฏศิลป์) และปฐมวัย  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ให๎คําปรึกษา แนะนํา การตัดสินกิจกรรมการแขํงขัน ตามตารางการแขํงขัน รวมถึงการพิจารณา
ตัดสินกรณีท่ีมีการประท๎วงผลการแขํงขัน 

3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3.1.1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 
1) นางวาสนา   เทพทองปัน โรงเรียนบ๎านตีนเป็ด  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.สุดา เหลืองปัญญากิจ โรงเรียนบ๎านต๎าหลวง  กรรมการ 
3) นางพิสมัย    มั่นเหมาะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
4) นางฐิตาพร   แจ๎งภูเขียว โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 
1) นางอรุณี   แก๎วเทพ โรงเรียนบ๎านต๎นเขืองโจโก๎สามัคค ี ประธานกรรมการ 
2) น.ส.พริ้มเพรา อะทะไชย โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการ 
3) นางรัตติกรณ๑  วิรัตน๑เกษม โรงเรียนบ๎านหลู๎   กรรมการ 
4) นางนิภา  สุรวงค๑  โรงเรียนลูกรักเชียงของ  กรรมการ 
5) นางวีณา  จีราพันธ๑  โรงเรียนอนุบาลพระเนตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.1.3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
1) นางธมนต๑พร  เทพบํารุง โรงเรียนบ๎านชุมภู  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ศิรินทร๑ทิพย๑ ถานะกอง โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี  กรรมการ 
3) นางปิยะธิดา  ทุํงเก๎า โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.4 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 
1) นางประคองจิต ศิริบุญธรรม โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายพงศกร  กากูล  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์  กรรมการ 
3) น.ส.อนินทิตา บุญนะ โรงเรียนบ๎านผาแล  กรรมการ 
4) น.ส.กานดา ศรดีี  โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
5) นางลําภู  จอมอาจ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.5 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 
1) นางปรียา  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ประธานกรรมการ 
2) นางปริศนา  บัวแสง โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการ 
3) นางจินดา  แก๎ววงศ๑ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
4) นางยุภาดี  ไชยบาล โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
5) น.ส.วาสนา  ชุมภู  โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการและเลขานุการ 
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3.1.6 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 
1) นางทับทิม  กันทะจักร๑  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี ประธานกรรมการ 
2) น.ส.พิมพร  ชุมมินทะ โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
3) น.ส.จีรนันท๑  อวรรณา โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  กรรมการ 
4) น.ส.อภิญญา  ก๐าแก๎ว โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 
1) นางสุพัตรา อินเรือง โรงเรียนบ๎านห๎วยสักฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางปทุม  วรรณะ  โรงเรียนบ๎านปางคํา  กรรมการ 
3) น.ส.ณัชนันท๑  ริจนา โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
4) น.ส.ธิดาพร  คําตา  โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการและเลขานุการ 

3.1.8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 
1) นางสมัย   กองชา  โรงเรียนบ๎านป่าตึงงาม  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อริสา บุญเสงี่ยม โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
3) น.ส.นภาวรรณ ธนะแก๎ว โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
4) น.ส.พิมพร  มณีชัย  โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นางบุรัสกร  ศรีคําจักร๑ โรงเรียนเวียงเทิงฯ   กรรมการและเลขานุการ 

3.1.9 การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 
1) นางจันทร๑ฉาย  หมื่นจินะ  โรงเรียนชุมชนบ๎านสถานฯ ประธานกรรมการ 
2) นางสุกัณนา  ทวีสุข  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
3) น.ส.มาลินี  พรหมศรี โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
4) นายปราโมช     ถาหมี โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
5) น.ส.สุนันท๑ กันทะเนตร โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.10 การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 
1) นายพิพัฒน๑     อหันตะ โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.เดือนเพ็ญ  สุทธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการ 
3) นางปรียาพร นนท๑ธนาวิชญ๑ โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์  กรรมการ 
4) นางหทัยกาญจน๑ เทียมสระค ู โรงเรียนบ๎านงิ้วป่าไผํ  กรรมการ 
5) ส.ต.ต.นิรันดร    นันต๏ะ โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.11 การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
1) น.ส.ศรินทิพย๑ ธนะวดี โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  ประธานกรรมการ 
2) นายธนาธิป  ราชลํา โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
3) นางจุฑารัตน๑  ปัญญายิ่ง โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  กรรมการ 
4) นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.12 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 
1) นางจันทร๑เพ็ญ   ลือชา โรงเรียนปอวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) น.ส.วาทินี  หนองไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) น.ส.บานอุบล บํารุงชาติ โรงเรียนบ๎านเชียงเคี่ยนฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.13 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 
1) น.ส.ปิยาภรณ๑  อ่ินคํา โรงเรียนบ๎านงิ้วใหม ํ  ประธานกรรมการ 
2) นางพวงผการ๑  กวงแหวน โรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง กรรมการ 
3) น.ส.ดวงมณี  นันติ  โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

3.1.14 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 
1) นางสายสมร  สุทธศิลป์ โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางกาญจนา  สมวรรณ โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการ 
3) น.ส.นฤพร  คําศรีแก๎ว โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  กรรมการและเลขานุการ 
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3.1.15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่(4 บท)ป.4-ป.6 
1) นายรุํง  ใจมา  โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  ประธานกรรมการ 
2) นายชาญวิทย๑  นิลเนตร โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
3) นายอุเทน   แก๎วหลวง โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
4) นายจักร๑พงษ๑  เกทารัง โรงเรียนบ๎านป่ามํวง  กรรมการ 
5) นายเดชา   พันดา  โรงเรียนบ๎านหนองเตา  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 
1) นายรุํงธรรม  บุญสุระ โรงเรียนบ๎านทุํงโห๎ง  ประธานกรรมการ 
2) นางเสาวลักษณ๑ ปัทมะเสวี โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการ 
3) นางจิราพรรณ  นิลเนตร โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
4) น.ส.รัตนาภรณ๑ เทพละ โรงเรียนบ๎านสันชุมฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.17 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ป.4-ป.6 
1) นางสารภี  อาภรณ๑แก๎ว โรงเรียนบ๎านบุญนาค  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.นภาวรรณ  ชนะแก๎ว โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
3) นางพิสมัย  นามนาย โรงเรียนอนุบาลตับเตําฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.1.18 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 
1) นางกาญจนา จอมสวําง โรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ทิพย๑สุดา กาวี  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ  กรรมการ 
3) น.ส.บุญโฮม พิมพ๑หอม โรงเรียนสันทรายงามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.2.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 

1) นางนิตยา  ใจวัง  โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 ประธานกรรมการ 
2) นางรัตนา  สุวรรณผูก โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
3) นางสาวศิริธร  การเก็บ โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 
1) นางประพาพร  เทพวงษ๑ โรงเรียนบ๎านรํองขํุนป่าขําฯ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวกุลจิรา  ฝุ่นวัง โรงเรียนเวียงเทิงฯ  กรรมการ 
3) นายจักรินทร๑  รวมจิต โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
4) นายแมงค๑  แซํฟ้า  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1) นางสิริกาญจน๑  ดวงสุข โรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง ประธานกรรมการ 
2) นางนิตยา  ใจคํา  โรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการ 
3) นายอนุวัฒน๑ นันท๑โภคินวงษ๑ โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการ 
4) นางปิยะวรรณ  พันธ๑ดี โรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ  กรรมการ 
5) นายภาณุวิชญ๑ เตชะบูรณ๑ โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

3.2.4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 
1) นางเยาวลักษณ๑  พรรคนา โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) น.ส.นฤมล  จินะราช  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการ 
3) น.ส.ตินันภรณ๑  ทนันชัย โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
4) น.ส.โสภา  รังษี  โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1) นางเยาวลักษณ๑  พรรคนา โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) น.ส.นฤมล  จินะราช  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการ 
3) น.ส.ตินันภรณ๑  ทนันชัย โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
4) น.ส.โสภา  รังษี  โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการและเลขานุการ 
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3.2.6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 
1) นางนิตยา  ขันทะ  โรงเรียนทุํงนาน๎อย  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ณัฐนันท๑  การเก็บ โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นายอิสระ  เป็กธนู  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ 
4) นางสุดารัตน๑  สมควร โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
5) น.ส.ณัฐธิกา สมพรเสมา โรงเรียนบ๎านขอนซุง  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.7 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 
1) นางนิตยา  ขันทะ  โรงเรียนทุํงนาน๎อย  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวณัฐนันท๑  การเก็บ โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นายอิสระ  เป็กธนู  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการ 
4) นางสุดารัตน๑  สมควร โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
5) น.ส.ณัฐธิกา สมพรเสมา โรงเรียนบ๎านขอนซุง  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.8 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 
1) นางสาวนพรัตน๑   รุํงรุจี โรงเรียนเวียงเทิงฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางกิรัณ  มหาวรรณ๑ โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  กรรมการ 
3) น.ส.พุทธชาติ  วงศ๑ชัย โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) น.ส.พนิดา  จุ๎ยกระโทก โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.9 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
1) นายวินัย  เวียงนาค  โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงฯ  ประธานกรรมการ 
2) นายกรวิชญ๑  สถานเดิม โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
3) นายเทวฤทธิ์  อินทรสิทธ๑ โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
4) นายประดิษฐ๑  ชัยวงศ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
5) น.ส.พรทิพย๑  จินะไชย โรงเรียนอนุบาลตาดควัน  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 
1) นายวินัย  เงินสลึง  โรงเรียนเพียงหลวง 16  ประธานกรรมการ 
2) นางจุฬารัตน๑  ใจแปง โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  กรรมการ 
3) นางรําไพ  นันต๏ะ  โรงเรียนบ๎านปล๎องใต๎  กรรมการ 
4) นางสาวจีรภา  บุญหนัก โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นายณรงค๑  ยะตั๋น  โรงเรียนบ๎านบํอแสง  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 
1) นายกรุง  ทาโน  โรงเรียนแมํต๋ํากลาง  ประธานกรรมการ 
2) นางศรีเวียง  สุขทัย  โรงเรียนบ๎านห๎วยโป่ง  กรรมการ 
3) นางนัชมาภรณ๑  มีปาน โรงเรียนบ๎านสันทรายมูล  กรรมการ 
4) นางนันทิดา  บุญเพียร โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 
5) นางสาวอรนภา  แขํงขัน โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
1) นางละเอียด  คําหล๎า โรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง ประธานกรรมการ 
2) นางทรรศนีย๑  ตํางเพ็ชร โรงเรียนบ๎านรํองแชํ  กรรมการ 
3) นางอาภาภรณ๑  วุฒิกร โรงเรียนบ๎านปากอิง  กรรมการ 
4) น.ส.พรพรรณ ใจ๐ใจ  โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการ 
5) นายจักรพันธ๑  มาจักร๑ โรงเรียนบ๎านใหมํสุขสันต๑  กรรมการและเลขานุการ 
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3.2.13 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 
1) นางเรือนแก๎ว  จันทราพูน โรงเรียนบ๎านบุญนาค  ประธานกรรมการ 
2) นางชญานิตย๑  เภารัตน๑ โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางกัลยาณี  ฉายา  โรงเรียนบ๎านสันชุมฯ  กรรมการ 
4) นายวีระพงษ๑  สาตรักษ๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นายยุทธนา  เกริงการัณย๑ โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
1) น.ส.อัญชลี  สวนดอก โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์  ประธานกรรมการ 
2) นางอารีย๑  ปันแก๎ว  โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  กรรมการ 
3) นางปิยธิดา  กันทะสอง โรงเรียนเวียงเทิงฯ   กรรมการ 
4) น.ส.ศิรินันท๑  มณีจันทร๑สุข โรงเรียนบ๎านหลวง  กรรมการ 
5) นางปาณิสรา  ศรีสงคราม โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.15 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 
1) นายณัฐวุฒิ  บุญเจิง โรงเรียนดอนมหาวัน  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.สุวภา  คํามา  โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) น.ส.ศิริพร  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนบ๎านราษฏร๑ภักดี  กรรมการ 
4) นางมาลัย  บุญแสนไชย โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการ 
5) น.ส.ชนิดา  ดั้นหมอก โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.2.16 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
1) นางชิตวรี  เถาวัลยา โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา ประธานกรรมการ 
2) นางสุรีรัตน๑  มาลัย  โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  กรรมการ 
3) นางเนาวรัตน๑  พิผํวนนอก โรงเรียนราษฏร๑ภักดี  กรรมการ 
4) น.ส.วันเพ็ญ  จําปีพรม โรงเรียนบ๎านหวาย  กรรมการ 
5) นายนิรุท  รุํงรุจี  โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการและเลขานุการ 

3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.3.1  การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

1) นายสมศักดิ์  ปันทะยม โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  ประธานกรรมการ 
2) นางพรรวรรษา  สภานนท๑ โรงเรียนบ๎านใหมํ   กรรมการ 
3) นายทวีพงษ๑  ยศพิมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.2 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1) น.ส.พาณี  เรืองวิลัย โรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อัจจิมา  จันธิมา โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงฯ  กรรมการ 
3) น.ส.เสาวนีย๑   อุตมา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

3.3.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 
1) นางแสงจันทร๑  แสงเพชร๑ โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอยชัย ประธานกรรมการ 
2) นางสุรีย๑  สอนจิตต๑  โรงเรียนบ๎านห๎วยห๎อม  กรรมการ 
3) น.ส.นงเยาว๑  กาบขิง โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
1) นางแสงจันทร๑  แสงเพชร๑ โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอยชัย ประธานกรรมการ 
2) นางสุรีย๑  สอนจิตต๑  โรงเรียนบ๎านห๎วยห๎อม  กรรมการ 
3) น.ส.นงเยาว๑  กาบขิง โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 
1) นายจําลอง  เทพนิล โรงเรียนชุมชนสถานฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางวลิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  กรรมการ 
3) นางยุพิน  คําตัน  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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3.3.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
1) นายจําลอง  เทพนิล โรงเรียนชุมชนสถานฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางวลิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  กรรมการ 
3) นางยุพิน  คําตัน  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 
1) น.ส.วิจิตรา  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ๎านเชียงคานฯ  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.กิริยาพร  อินทรวิศิษฎ๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
3) นางสําราญ  เอ่ียวเฮ็ง โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

3.3.8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
1) น.ส.วิจิตรา  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ๎านเชียงคานฯ  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.กิริยาพร  อินทรวิศิษฎ๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
3) นางสําราญ  เอ่ียวเฮ็ง โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

3.3.9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 
1) นางมะลิวรรณ พงษ๑เพียจันทร๑ โรงเรียนบ๎านหัวเวียงฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางสร๎อยสุนีย๑  ธิโนชัย โรงเรียนบ๎านดอนแยง  กรรมการ 
3) นายธีรศักดิ์  สุขใหญํ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1) นางมะลิวรรณ พงษ๑เพียจันทร๑ โรงเรียนบ๎านหัวเวียงฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางสร๎อยสุนีย๑  ธิโนชัย โรงเรียนบ๎านดอนแยง  กรรมการ 
3) นายธีรศักดิ์  สุขใหญํ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.11 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 
1) นายสุวิทย๑  ชอบจิตต๑ โรงเรียนริมโขงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายกนกนาฎ  สุกใส โรงเรียนบ๎านป่าซาง  กรรมการ 
3) นายพิพรรธ๑  หงษาคํา โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.12 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 
1) นายสุวิทย๑  ชอบจิตต๑ โรงเรียนริมโขงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายกนกนาฎ  สุกใส โรงเรียนบ๎านป่าซาง  กรรมการ 
3) นายพิพรรธ๑  หงษาคํา โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.13 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 
1) นายสุวิทย๑  ชอบจิตต๑ โรงเรียนริมโขงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายกนกนาฎ  สุกใส โรงเรียนบ๎านป่าซาง  กรรมการ 
3) นายพิพรรธ๑  หงษาคํา โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.14 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 
1) นายวรนารถ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นายอดุลย๑  อินต๏ะอดทน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ  กรรมการ 
3) นายนิโรธ  ภูมิสายดร โรงเรียนสันทรายงามวิทยา กรรมการ 
4) นางบุญทริกา  จันต๏ะคาด โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นายมงคล  พิผํวนนอก โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี  กรรมการและเลขานุการ 

3.3.15 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 
1) นายวรนารถ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นายอดุลย๑  อินต๏ะอดทน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยฯ  กรรมการ 
3) นายนิโรธ  ภูมิสายดร โรงเรียนสันทรายงามวิทยา กรรมการ 
4) นางบุญทริกา  จันต๏ะคาด โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นายมงคล  พิผํวนนอก โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี  กรรมการและเลขานุการ 
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3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.4.1 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3   

1) นายวาทิตย๑  ศรีจะตะ โรงเรียนเพียงหลวง16  ประธานกรรมการ 
2) นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ๑ โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นายสุทัศน๑  ก๐าใจ  โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 
4) นางธิดา  บัณฑิตชูสกุล โรงเรียนบ๎านเชียงเคี่ยนฯ  กรรมการ 
5) นางสร๎อยสุวรรณ  คําศิริ โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.2 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 
1) นายกันตพิชญ๑  สีตนไชย โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายประดิษฐ๑  ธรรมราช โรงเรียนบ๎านทําข๎าม  กรรมการ 
3) นายสันติภาพ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
4) นางทยิดา  เสาร๑รังษี  โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต ๎  กรรมการ 
5) นางจินดา  ผิวผํอง  โรงเรียนบ๎านห๎วยห๎อมฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.3 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 
1) นายกันตพิชญ๑  สีตนไชย โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายประดิษฐ๑  ธรรมราช โรงเรียนบ๎านทําข๎าม  กรรมการ 
3) นายสันติภาพ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
4) นางจินัดดา  ชมภูเขา  โรงเรียนบ๎านแมํลอยไรํ  กรรมการ 
5) นางจินดา  ผิวผํอง  โรงเรียนบ๎านห๎วยห๎อมฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-3 
1) นายสุพรรณ๑  ธะนะหมอก โรงเรียนบ๎านเกี๋ยง”คุรุราษฎร๑วิทยา” ประธานกรรมการ 
2) นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ โรงเรียนบ๎านบ๎านหลวง  กรรมการ 
3) นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการ 
4) นางธนภรณ๑  วิริยะกุลขจร โรงเรียนเทศบาลตําบลป่าตาล กรรมการ 
5) นางอัมพิกา  ลือชา  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.5 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-6   
1) นางนงคราญ  ชัยพงษ๑ โรงเรียนทุํงน้ําแพรํป่าบง  ประธานกรรมการ 
2) นายมนตรี  สุขเกตุ  โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  กรรมการ 
3) นายอภิชาติ  จุลลี  โรงเรียนบ๎านกระแล  กรรมการ 
4) น.ส.จุฬาลักษณ๑  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิงฯ  กรรมการ 
5) นางจุฑาทิพย๑  ชัยวงศ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.6 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3 
1) นางนงคราญ  ชัยพงษ๑ โรงเรียนทุํงน้ําแพรํป่าบง  ประธานกรรมการ 
2) นายมนตรี  สุขเกตุ  โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  กรรมการ 
3) นายอภิชาติ  จุลลี  โรงเรียนบ๎านกระแล  กรรมการ 
4) น.ส.จุฬาลักษณ๑  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิงฯ  กรรมการ 
5) นางจุฑาทิพย๑  ชัยวงศ๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.7 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-6   
1) นายกิตติคุณ  บุดดี  โรงเรียนบ๎านมํวงยาย  ประธานกรรมการ 
2) นายธีรพงษ๑  ธนะแก๎ว โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นายสุรพงศ๑  ตันต๎าว  โรงเรียนบ๎านผาแล  กรรมการ 
4) น.ส.อชิรญาณ๑  ขันทะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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3.4.8 การประกวดภาพยนต์สั้น ม.1-3   
1) นายกิตติคุณ  บุดดี  โรงเรียนบ๎านมํวงยาย  ประธานกรรมการ 
2) นายธีรพงษ๑  ธนะแก๎ว โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นายสุรพงศ๑  ตันต๎าว  โรงเรียนบ๎านผาแล  กรรมการ 
4) น.ส.อชิรญาณ๑  ขันทะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.9 การประกวดละครคุณธรรม ป.1 - ม.3   
1) นายสมศักดิ์  จิรกาลนุกุล โรงเรียนบ๎านปล๎องตลาด  ประธานกรรมการ 
2) นายธนเดช  แดงไฟ  โรงเรียนบ๎านปากอิง  กรรมการ 
3) นางเตือนใจ  นันท๑โภคินวงษ๑ โรงเรียนบ๎านต๎นเขืองโจโก๎สามัคคี กรรมการ 
4) นางวราพรรณ๑  ปันคํา โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.10 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3  
1) นางสุชาดา  ปานกลาง โรงเรียนหนองแรดวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นางภิมรพรรณ  คุ๎มพงษ๑พันธ๑ โรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน  กรรมการ 
3) นางแสงจันทร๑  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
4) น.ส.ฉัตรจรีญาธ๑ แก๎วมณีนพโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการ 
5) นางราตรี  สาม ี  โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการและเลขานุการ  

3.4.11 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6   
1) นางรุํงอรุณ  โสไชย  โรงเรียนบ๎านตีนเป็ด  ประธานกรรมการ 
2) นางเพ็ญศรี  สุภาราษฎร๑ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
3) นางพรทิพย๑  มูลพร๎อม โรงเรียนอนุบาลตาดควัน  กรรมการ 
4) น.ส.เบญจวรรณ  วรรณพรม โรงเรียนวรรณศรวิทยา  กรรมการ 
5) น.ส.พจนาพร  อารีย๑  โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.4.12 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3   
1) นางวัฒนา  พิชัยยา  โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางดรุณี  ศรีติสาร  โรงเรียนบ๎านศรีลานนา  กรรมการ 
3) น.ส.เกศรินทร๑  บัวผัด โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี  กรรมการ 
4) นายพีระพัฒน๑  ผาแก๎ว โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  กรรมการ 
5) น.ส.อรรัมภา  มาไกล  โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.13 การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 
1) น.ส.มารยาท   จุฬากุล โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด ประธานกรรมการ 
2) นางวราภรณ๑  พงษ๑มณี โรงเรียนบ๎านดอนไชย  กรรมการ 
3) นางจิราวรรณ  ใบยา  โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
4) นางอัมพวัน  โพธิ  โรงเรียนบ๎านมํวงยาย  กรรมการ 
5) นางรุจิรา  เชื้อสะอาด โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.14 การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 
1) นางลาวัลย๑  ใจแปง  โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.กุลธิดา  แขํงขัน  โรงเรียนลูกรักเชียงของ  กรรมการ 
3) นางวิจิตรา  ภูติโส  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  กรรมการ 
4) นางสุรี  จันทราภรณ๑  โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  กรรมการ 
5) นางธัญชนก  สัมฤทธิ์  โรงเรียนบ๎านชมภู  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.15 การประกวดมารยาทไทย ม.1-3   
1) นางโสภา  พรหมงาม  โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) น.ส.กาญจนา  จิตตางกูร โรงเรียนบ๎านหัวเวียง(โกศัลย๑วิทย๑) กรรมการ 
3) น.ส.นงเยาว๑  ปินคํา  โรงเรียนบ๎านสันป่าสัก  กรรมการ 
4) นางจินัดดา  ชมภูเขา  โรงเรียนบ๎านแมํลอยไรํ  กรรมการและเลขานุการ 
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3.4.16 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3   
1) นายบุญธรรม  สีแก๎ว  โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา ประธานกรรมการ 
2) นายมาโนชญ๑  มั่นเหมาะ โรงเรียนบ๎านห๎วยโป่ง  กรรมการ 
3) นายดวงแก๎ว  มีความรัก โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายอุเทน  สุขทัย  โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
5) นางมานี  ฉายอรุณ  โรงเรียนบ๎านทุํงอําง  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.17 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3   
1) นายบุญธรรม  สีแก๎ว  โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา ประธานกรรมการ 
2) นายมาโนชญ๑  มั่นเหมาะ โรงเรียนบ๎านห๎วยโป่ง  กรรมการ 
3) นายดวงแก๎ว  มีความรัก โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายอุเทน  สุขทัย  โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
5) นางมานี  ฉายอรุณ  โรงเรียนบ๎านทุํงอําง  กรรมการและเลขานุการ 

3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3.5.1 การแข่งขันแข่งแอโรบิก ป.1 - ป.6 

1) นายศรัณย๑ สมณา  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นายศรายุทธ  อินต๏ะราช โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) น.ส.ศรัญญา นันต๏ะภาลัย โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการและเลขานุการ 

3.5.2 การแข่งขันแข่งแอโรบิก ม.1 - ม.3 
1) นายศรัณย๑ สมณา  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นายศรายุทธ  อินต๏ะราช โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) น.ส.ศรัญญา นันต๏ะภาลัย โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการและเลขานุการ 

3.5.3 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 
1) นายบุญเสริม ยาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลตับเตําฯ   ประธานกรรมการ 
2) นายสากล เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการ 
3) นายบัญญัติ ชอบจิตต๑ โรงเรียนบ๎านเกี๋ยง  กรรมการและเลขานุการ 

3.5.4 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 
1) นายพิพิธ ตั๊งวิบูลย๑ชัย โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  ประธานกรรมการ 
2) นายภูวไนย เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหวาย  กรรมการ 
3) น.ส.รินทร๑ลภัส พชรศักดิ์ศิริ โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการและเลขานุการ 

3.5.5 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - ม.3 
1) นายรักษิต วงศ๑ใหญํ  โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎  ประธานกรรมการ 
2) นายสุวรรณ สีมาตย๑  โรงเรียนบ๎านโล๏ะ   กรรมการ 
3) น.ส.วัชราภรณ๑ บูลยเลิศ โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 
3.6.1 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3  

1) นายชูศักดิ์ ปูธิปิน  โรงเรียนบ๎านห๎วยสักฯ  ประธานกรรมการ 
2) นายสมชาย ปริมิตร  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
3) นางจิตตานันท๑ สีมาตย๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์ โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการ 
5) นางนภาไพร ผาบไชย โรงเรียนหนองแรดวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 



11 
 

3.6.2 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 
1) นายชูศักดิ์ ปูธิปิน  โรงเรียนบ๎านห๎วยสักฯ  ประธานกรรมการ 
2) นายสมชาย ปริมิตร  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
3) นางจิตตานันท๑ สีมาตย๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์ โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการ 
5) นางนภาไพร ผาบไชย โรงเรียนหนองแรดวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.3 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 
1) นายวิชัย กาวิน  โรงเรียนบ๎านกระแล  ประธานกรรมการ 
2) นายกิตติพงษ๑ ใจอารีย๑ โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
3) นายนรินทร๑ สุระพร  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการ 
4) น.ส.ปภาดา เปี่ยมประสงค๑ โรงเรียนเวียงเทิงฯ  กรรมการ 
5) นางอัญชลี ชินะขําย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 
1) นายสมชาย  ปัญญาดี โรงเรียนบ๎านเกี๋ยง"คุรุราษฎร๑วิทยา" ประธานกรรมการ 
2) นายนิรันดร๑ แสงแก๎ว  โรงเรียนบ๎านขอนซุง  กรรมการ 
3) น.ส.อรวรรณ กมลสาร โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
4) น.ส.รังสิยา บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
5) น.ส.ศศิทร แวงวัน  โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 
1) นายนิตย๑  อินต๏ะวิยะ  โรงเรียนบ๎านตีนเป็ด  ประธานกรรมการ 
2) นายชัย ศรีสูงเนิน  โรงเรียนบ๎านชมภู  กรรมการ 
3) นางนงเยาว๑ กองวงศ๑  โรงเรียนบ๎านทุํงโห๎ง  กรรมการ 
4) น.ส.ดรุณี  อํุนกอง  โรงเรียนบ๎านเกี๋ยง  กรรมการ 
5) นายสมชาย ปริมิตร  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
1) นายสุรศักดิ์ แก๎วเทพ  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  ประธานกรรมการ 
2) นายไพฑูรย๑ เครือทองศร ี โรงเรียนเวียงเทิงฯ  กรรมการ 
3) นางศิริพร ภูษณะวิวัฒน๑ โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
4) นายวรสิทธิ์ ภูถาวร  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการ 
5) นางนัทธิณี โสภาพรม โรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการและเลขานุการ 

3.6.7 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
1) นายสมบูรณ๑ แก๎วมาตย๑ โรงเรียนบ๎านรํองแชํ  ประธานกรรมการ 
2) นางสนธยา  วงค๑ษาพาน โรงเรียนบ๎านหวาย  กรรมการ 
3) นายอมรพงศ๑  ไชยชนะ โรงเรียนบ๎านห๎วยซ๎อ  กรรมการ 
4) นายอนันต๑ จินะ  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.8 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
1) นายศุภเกียรติ สมณช๎างเผือก โรงเรียนบ๎านห๎วยเอียน  ประธานกรรมการ 
2) นายทนง  ตายัน  โรงเรียนบ๎านเชียงคานฯ  กรรมการ 
3) นายสิทธิพงษ๑ ชํางหัตถ๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
4) นางจีรพร จันทร๑ต๏ะวงศ๑ โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
5) นายพีระ ยาปะโลหิต  โรงเรียนบ๎านทําข๎าม  กรรมการและเลขานุการ 
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3.6.9 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 
1) นางคนึงนิจ ตันเยี่ยม  โรงเรียนบ๎านขุนห๎วยไคร๎  ประธานกรรมการ 
2) นางเพ็ญศรี จารุพันธ๑  โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  กรรมการ 
3) นางรัจดา ศรีคําแซง  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน  กรรมการ 
4) นายบพิษ วรรณชัย  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการ 
5) นายชัชชัยกรณ๑ อาดนนท๑ลา โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.10 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 
1) นางสายสุณี  กิตติประพันธ๑ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางจําเนียร ทาโน  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการ 
3) นางวิชชุดา รักษาศิลป์ โรงเรียนบ๎านเวียงหวาย  กรรมการ 
4) นางธมนภัทร ไชยอิ่นคํา โรงเรียนบ๎านทรายทอง  กรรมการ 
5) นางลักษินา วงศ๑ดาว  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.11 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 
1) นางภคพร สันธิ  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  ประธานกรรมการ 
2) นายนพดล ทวีสุข  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
3) นายสุพจน๑ ขอนดอก  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  กรรมการ 
4) นายอภิรักษ๑  พูลทจักร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
5) น.ส.วไฬญา แปงถายะ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.12 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 
1) นางจิตรลดา ภูถาวร  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี ประธานกรรมการ 
2) นางเยาวเรศ  สุดชาติ  โรงเรียนบ๎านน้ําม๎า  กรรมการ 
3) นางกัลยา  สังข๑รุํง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการ 
4) นางจนันพร ปัญญายม โรงเรียนบ๎านสันชุมฯ  กรรมการ 
5) นางรดา แสวงธรรม  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.13 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 
1) นายปวรกฤษฎ๑  จันระวัง โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  ประธานกรรมการ 
2) นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นายธนัถสิทธิ์ ปันสม  โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
4) น.ส.จิราวดี ธิจันทร๑  โรงเรียนขนุขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.14 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 
1) นายอํานวย ยศคํา  โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา ประธานกรรมการ 
2) นางมยุรี  จารุภคนิธิ  โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
3) นางเกวรินทร๑ จันต๏ะวงค๑ โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  กรรมการ 
4) น.ส.กัญญา ธนะแก๎ว  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.6.15 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 
1) นายหนูชม  เนตรโสภา โรงเรียนจําไฮบ๎านเหลํา  ประธานกรรมการ 
2) นายธนัถสิทธิ์ ปันสม  โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
3) นางธมนภัทร ไชยอิ่นคํา โรงเรียนบ๎านทรายทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรี 
3.7.1 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 

1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนบ๎านปางหัดสหศาสตร๑ กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้ว  กรรมการและเลขานุการ 
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3.7.2 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.3 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.4 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.5 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.6 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.7 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.8 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 
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3.7.9 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.10 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.11 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.12 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.13 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.14 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.15 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 
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3.7.16 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.17 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุงํซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.18 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 
1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข  โรงเรียนบ๎างทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายหัสนัยน๑  ปันนา  โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
4) นายฐณัฐชพล  ขันแก๎ว โรงเรียนอนุบาลทุํงทรายพัฒนา กรรมการ 
5) น.ส.วันวิวาห๑  ไชยทาน โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.19 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
1) นายอนุชิต  สุวรรณผูก โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  ประธานกรรมการ 
2) นายศิรชัย  ถิ่นวงศ๑แย  โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต ๎  กรรมการ 
3) นายนิยม  ธรรมขุนทด โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.20 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 
1) นายอนุชิต  สุวรรณผูก โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  ประธานกรรมการ 
2) นายศิรชัย  ถิ่นวงศ๑แย โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต ๎  กรรมการ 
3) นายนิยม  ธรรมขุนทด โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.21 การแข่งขันชับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 
1) นางสุวิมล  สุทธะ  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) น.ส.โชติกา มหาโชคสกุล โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
3) นางพวงทอง สุทธศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
4) น.ส.ดวงมณี  พรมอินทร๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
5) นางประภัสสร  ชํางปัด โรงเรียนบุญนาค   กรรมการและเลขานุการ 

3.7.22 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1) นายพิชัย  ตาหล๎า  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  ประธานกรรมการ 
2) นายศุภพิชฐ๑  กันตา  โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
3) วําที่ร๎อยตรีสมศักดิ์  แขํงขัน โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางศิรดา  เกตุแก๎ว  โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการ 
5) นางศักดิ์ศรี  มูลพร๎อม โรงเรียนบ๎านใหมํโชคชัย  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.23 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
1) นางสุวิมล  สุทธะ  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) น.ส.โชติกา มหาโชคสกุล โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
3) นางพวงทอง สุทธศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
4) น.ส.ดวงมณี  พรมอินทร๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
5) นางประภัสสร  ชํางปัด โรงเรียนบุญนาค   กรรมการและเลขานุการ 
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3.7.24 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1) นายพิชัย  ตาหล๎า  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  ประธานกรรมการ 
2) นายศุภพิชฐ๑  กันตา  โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
3) วําที่ร๎อยตรีสมศักดิ์  แขํงขัน โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางศิรดา  เกตุแก๎ว  โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการ 
5) นางศักดิ์ศรี  มูลพร๎อม โรงเรียนบ๎านใหมํโชคชัย  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.25 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 
1) นางชุติมณฑน๑  เมืองแกํน โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  ประธานกรรมการ 
2) นางราตรี  ชํานาญ  โรงเรียนบ๎านเขียะ  กรรมการ 
3) นางศิริพรรณ  ยะป๊อก โรงเรียนบ๎านแมํเปา  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.26 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1) นางจําเนียร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ๎านหัวเวียง  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวลักษมณ  มุงเมือง โรงเรียนบ๎านงิ้วใหมํ  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.27 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ป.1-ป.6 
1) นางชุติมณฑน๑  เมืองแกํน โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  ประธานกรรมการ 
2) นางราตรี  ชํานาญ  โรงเรียนบ๎านเขียะ  กรรมการ 
3) นางศิริพรรณ  ยะป๊อก โรงเรียนบ๎านแมํเปา  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.28 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1) นางจําเนียร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ๎านหัวเวียง  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวลักษมณ  มุงเมือง โรงเรียนบ๎านงิ้วใหมํ  กรรมการ 
3) นายสุกิจ  กันใจ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.29 การแข่งขันชับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 
1) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.โชติกา  หมอยา  โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการ 
3) นายกรณ๑ทิพัช  ลิบไพรวัลย๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการ 
4) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.30 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ปริญทิพย๑  ทาํวํอง โรงเรียนบ๎านก๏อ   กรรมการ 
3) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
4) นายธนัถสิทธิ์  ปันสม  โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
5) นางแพรวพรรณี  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนชุมชนสถานฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.31 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
1) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.โชติกา  หมอยา  โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการ 
3) นายกรณ๑ทิพัช  ลิบไพรวัลย๑ โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการ 
4) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.32 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตร ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ปริญทิพย๑  ทําวํอง โรงเรียนบ๎านก๏อ   กรรมการ 
3) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
4) นายธนัถสิทธิ์  ปันสม  โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
5) นางแพรวพรรณี  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนชุมชนสถาน  กรรมการและเลขานุการ 
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3.7.33 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 
1) นายภานุมาศ  ยาไทยสงค๑ โรงเรียนหนองแรดวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายสามารถ  คัญทัพ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นางวิไลวรรณ  ชิดชม  โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  กรรมการ 
4) นายพิชิต  ละหงษ๑  โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการ 
5) นางเพลิน  คําปัน  โรงเรียนบ๎านกระแล  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.34 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 
1) นายอัสนี  สันติวรพิพัฒน๑ โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑  ประธานกรรมการ 
2) นายศิรชัย  ถิ่นวงศ๑แย  โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต๎  กรรมการ 
3) นางเพ็ญศรี  มูลพร๎อม โรงเรียนบ๎านทุํงน้ําแพรํป่าบง กรรมการ 
4) นางจิรภรณ๑  เครือจันทร๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการ 
5) นายชาตรี  ราชบัณฑิตย๑ โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการและเลขานุการ 

3.7.35 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 
1) นายภานุมาศ  ยาไทยสงค๑ โรงเรียนหนองแรดวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายสามารถ  คัญทัพ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นางวิไลวรรณ  ชิดชม โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  กรรมการ 
4) นายพิชิต  ละหงษ๑  โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา  กรรมการ 
5) นางเพลิน  คําปัน  โรงเรียนบ๎านกระแล  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.36 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
1) นายอัสนี  สันติวรพิพัฒน๑ โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑  ประธานกรรมการ 
2) นายศิรชัย  ถิ่นวงศ๑แย โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต ๎  กรรมการ 
3) นางเพ็ญศรี  มูลพร๎อม โรงเรียนบ๎านทุํงน้ําแพรํป่าบง กรรมการ 
4) นางจิรภรณ๑  เครือจันทร๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการ 
5) นายชาตรี  ราชบัณฑิตย๑ โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการและเลขานุการ 

3.7.37 การประกวดดนตรี ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 
1) นายอนุชิต  สุวรรณผูก โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  ประธานกรรมการ 
2) นายศิรชัย  ถิ่นวงศ๑แย  โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต๎  กรรมการ 
3) นายนิยม  ธรรมขุนทด โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.7.38 การประกวดดนตรี ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 
1) นายอนุชิต  สุวรรณผูก โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  ประธานกรรมการ 
2) นายศิรชัย  ถิ่นวงศ๑แย โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต ๎  กรรมการ 
3) นายนิยม  ธรรมขุนทด โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ 
3.8.1 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 

1) นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อารมณ๑  สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) น.ส.ศิริอําภา  สายหล๎า โรงเรียนบ๎านโล๏ะวังผา  กรรมการ 
4) น.ส.วรัญญา  จันทร๑ตะกุล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.8.2 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 
1) นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อารมณ๑  สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) น.ส.ศิรอํิาภา  สายหล๎า โรงเรียนบ๎านโล๏ะวังผา  กรรมการ 
4) น.ส.วรัญญา  จันทร๑ตะกุล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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3.8.3 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
1) นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อารมณ๑  สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) น.ส.ศิริอําภา  สายหล๎า โรงเรียนบ๎านโล๏ะวังผา  กรรมการ 
4) น.ส.วรัญญา  จันทร๑ตะกุล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.8.4 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 
1) นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อารมณ๑  สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) น.ส.ศิริอําภา  สายหล๎า โรงเรียนบ๎านโล๏ะวังผา  กรรมการ 
4) น.ส.วรัญญา  จันทร๑ตะกุล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.8.5 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 
1) นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อารมณ๑  สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) น.ส.ศิริอําภา  สายหล๎า โรงเรียนบ๎านโล๏ะวังผา  กรรมการ 
4) น.ส.วรัญญา  จันทร๑ตะกุล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3.9.1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 

1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 



19 
 

3.9.4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.5 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.6 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.7 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 
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3.9.8 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางกนกกานต๑  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางภูษิตา  กิลัย  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
4) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
5) นายสาวสายสุดา  สุภาพ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
6) นางโสพิณ  ไชยะ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการ 
7) Mr.Brendon Mcalirce โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
8) Miss Mar Gayle Callangan  โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
9) นางพัทธ๑ธิดา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.9 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 
1) น.ส.วราภรณ๑  ทองสุข โรงเรียนบ๎านทําข๎าม  ประธานกรรมการ 
2) นายเอกชัย ของทิพย๑  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการ 
3) นางพร  แซํเฉิน  โรงเรียนบ๎านทุํงอําง  กรรมการ 
4) น.ส.วัชรี  อ๎ายไชย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.10 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 
1) น.ส.วราภรณ๑  ทองสุข โรงเรียนบ๎านทําข๎าม  ประธานกรรมการ 
2) นายเอกชัย ของทิพย๑  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการ 
3) นางพร  แซํเฉิน  โรงเรียนบ๎านทุํงอําง  กรรมการ 
4) น.ส.วัชรี  อ๎ายไชย  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.11 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 
1) นายเจนนุวัตร  นิติวิทยากุล โรงเรียนบ๎านผาแล  ประธานกรรมการ 
2) นางวาสนา รัตนจางวาง โรงเรียนบ๎านหวาย  กรรมการ 
3) นายอุเทน  สุขทัย  โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.9.12 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 
1) นายยุติธรรม  ธรรมโม โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด ประธานกรรมการ 
2) นายณัฐวุฒิ  ซาวคําเขตต๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
3) นางชนกนันท๑  ทองมาลา โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการและเลขานุการ 

3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.10.1 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - ป.3 

1) นายมานิตย๑ สุรวงศ๑  โรงเรียนบ๎านเขียะ  ประธานกรรมการ 
2) นายบุญตรง มูลพร๎อม  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน  กรรมการ 
3) นายสงกรานต๑ ผาคํา  โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการ 
4) นายสัจจา ประชันกิจพัฒนา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวมาลี วุฒิ  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.2 การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4 - ป.6 
1) นายภัทรพล ปาละโรจนกุล โรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายรัฐวิชญ๑ สารเทพ  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นายฉลาด สาทอง  โรงเรียนบ๎านรํองแชํ  กรรมการ 
4) นายณัฐฏวัฒน๑ วงศ๑สวําง สพป.เชียงราย เขต 4  กรรมการ 
5) นายณรงค๑ พละดร  โรงเรียนเพียงหลวง 16   กรรมการและเลขานุการ 
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3.10.3 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1 - ม.3 
1) วําทีร่๎อยตรีวสันต๑ สยาม โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์  ประธานกรรมการ 
2) นายศิวกรณ๑ คําปา  โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
3) นางศรีวรรณ  สยาม  โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  กรรมการ 
4) นายยงยุทธ  วุฒิ  โรงเรียนบ๎านชมภู  กรรมการ 
5) นายยศธศักดิ์ อ๎นน๎อย  โรงเรียนชุมชนสถาน  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.4 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 - ป.6 
1) นายเกษียร  มะโนชัย  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชร.4  ประธานกรรมการ 
2) นายเฉลิม  ค๎าแก๎ว  โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) นายประวิตร มูลยํอง  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.5 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.3 
1) นายเกษียร  มะโนชัย  ศึกษานิเทศก๑ สพป.ชร.4  ประธานกรรมการ 
2) นายเฉลิม  ค๎าแก๎ว  โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) นายประวิตร มูลยํอง  โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.6 กิจกรรมเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1 - ม.3 
1) นางทัศนาวรรณ๑ คําตื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ประธานกรรมการ 
2) นายกฤษกร ถาวงศ๑  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  กรรมการ 
3) นางสุดารัตน๑ เมืองอินทร๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.7 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 
1) นางพรรณี ฉายา  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.สุมาลี สุริยะโชติ  โรงเรียนบ๎านแมํต๋ํากลาง  กรรมการ 
3) นางประภัสสร เลือดสงคราม โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.8 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 
1) นางชวนชม วงศ๑ชัย  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นางนิภา  สุขเกต ุ  โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  กรรมการ 
3) นางวิลาสินี  วรรณสอน โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

3.10.9 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 - ป.6 
1) นางวิจิตรา ภูติโส  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  ประธานกรรมการ 
2) นางดรุณี วงค๑ประสิทธิ์ โรงเรียนบ๎านเวียงหวาย  กรรมการ 
3) นางสิริรัตน๑ เขื่อนวัง  โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.10 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 – ม.-3 
1) นางวิจิตรา ภูติโส  โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  ประธานกรรมการ 
2) นางดรุณี วงค๑ประสิทธิ์ โรงเรียนบ๎านเวียงหวาย  กรรมการ 
3) นางสิริรัตน๑ เขื่อนวัง  โรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี  กรรมการและเลขานุการ 

3.11 คอมพิวเตอร์ 
3.11.1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

1) นายศักดา  อะทะจา โรงเรียนบ๎านแกํนวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายทรงศกัดิ์ ทาคําวงค๑ โรงเรียนเวียงเทิงฯ  กรรมการ 
3) นางบุษบาภรณ๑ วังสมบัติ โรงเรียนหนองแรดวิทยา  กรรมการ 
4) นางภิญญาพัชญ๑ สัตคม โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  กรรมการ 
5) น.ส.สายฝน อุดมพล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.11.2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
1) นายนฐากร จํารัส  โรงเรียนปอวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) น.ส.วราภรณ๑ สํองแสง โรงเรียนชุมชนสถานฯ  กรรมการ 
3) น.ส.มณีวรรณ รวมจิตต๑ โรงเรียนบ๎านหลู๎   กรรมการและเลขานุการ 
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3.11.3 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1) นายอินทัศน๑  ชุมภูสม โรงเรียนบ๎านหวาย  ประธานกรรมการ 
2) นายภานุพงศ๑ กาวิชา โรงเรียนบ๎านหัวเวียงฯ  กรรมการ 
3) นายสายัณห๑ ขิใสยา โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
4) น.ส.ยลดา อุตมะ  โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
5) นางสุมิตรา ไชยลังการ โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

3.11.4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 
1) นายสายัณห๑ ขิใสยา โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  ประธานกรรมการ 
2) นายกฤษณะ  จันทวิมล โรงเรียนบ๎านหัวเวียงฯ  กรรมการ 
3) น.ส.อุษณีย๑ มาลัยวัลย๑ โรงเรียนบ๎านต๎าหลวงฯ  กรรมการ 
4) นางอัญชลี แสงสุวรรณ๑ โรงเรียนบ๎านปล๎องส๎าน  กรรมการ 
5) น.ส.ฐิรญา  ทะนันชัย โรงเรียนบ๎านปากอิง  กรรมการและเลขานุการ 

3.11.5 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
1) น.ส.จงรัก กาญจนกัญโห โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  ประธานกรรมการ 
2) นายนราธิป หงษ๑คํา  โรงเรียนบบ๎านเชียงคานฯ  กรรมการ 
3) นายศุภกร อะสะนิธิ โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.11.6 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 
1) นายทัศนัย คํามีผล  โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ปาณิสรา ลาพิง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  กรรมการ 
3) นายอัศวิน ซ๎อนพุฒ  โรงเรียนบ๎านป่ามํวง  กรรมการ 
4) นางสุภาพร ศรีไกรรส โรงเรียนบ๎านห๎วยลึก  กรรมการ 
5) นางพันทิพา หมั่นทวี โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  กรรมการและเลขานุการ 

3.11.7 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
1) น.ส.พิชญาภัค พันธุ๑มณี โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี ประธานกรรมการ 
2) น.ส.แพรวพรรณ รักเมือง โรงเรียนเพียงหลวง 16  กรรมการ 
3) นายชูเกียรติ เฉียบแหลม โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  กรรมการ 
4) นายอัครพล  ทองสุข โรงเรียนบ๎านทุํงงิ้วฯ  กรรมการ 
5) น.ส.ธิดา ฝั้นก๐า  โรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการและเลขานุการ 

3.11.8 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 
1) นายศราวุฒิ เมืองมาหล๎า โรงเรียนบ๎านสันชุมฯ  ประธานกรรมการ 
2) นายชัยวุฒิ เทศสิงห๑ โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
3) น.ส.วราภรณ๑ ไชยานันตา โรงเรียนบ๎านดอนไชย  กรรมการ 
4) นางสุคํา อินทร๑ต๏ะ  โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการ 
5) นายชาญเดช ศิริเทพ โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  กรรมการและเลขานุการ 

3.11.9 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
1) นายอินสม ศรีคํา  โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  ประธานกรรมการ 
2) นายชูเกียรติ เฉียบแหลม โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน  กรรมการ 
3) นายธัชชัย  นาระถี  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการ 
4) นางสาวนฤมล หาญกัน โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการ 
5) น.ส.พิจิตรา เหมะธุรินทร๑ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.11.10 การแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor  ป.4-6 
1) นายเอกพงษ๑  ขันทะ โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.ปุณณพัฒน๑ ธนเดโชเดช โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการ 
3) น.ส.วัชรากร เมฆสินธุ๑ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย๑  กรรมการ 
4) นายกฤษณพงศ๑ เสาสาร โรงเรียนบ๎านสันหลวงสามัคคี กรรมการและเลขานุการ 
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3.11.11 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
1) นายอินสม ศรีคํา  โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  ประธานกรรมการ 
2) นายทัศนัย คํามีผล  โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา กรรมการ 
3) นายสุนทร เหลี่ยมใส โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.11.12 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
1) นายพูนผล  พิลาจันทร๑ โรงเรียนบ๎านมํวงยาย  ประธานกรรมการ 
2) นายจํารัส สมควร  โรงเรียนบ๎านทรายทอง  กรรมการ 
3) นางสาวฐิติยา ปินคํา โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
4) นางรติกานต๑ คักกนัหา โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

3.12 หุ่นยนต์ 
3.12.1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 

1) นายจิราวุฒิ  เกตุนิ่ม โรงเรียนบ๎านผาแล  ประธานกรรมการ 
2) นายทรงศักดิ์  สุโพธิณะ โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการ 
3) นายนฐากร จํารัส  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

3.12.2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
1) นายจิราวุฒิ  เกตุนิ่ม โรงเรียนบ๎านผาแล  ประธานกรรมการ 
2) นายทรงศักดิ์  สุโพธิณะ โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการ 
3) นายนฐากร จํารัส  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

3.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
3.13.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 

1) นายสมสิทธิ์  ทะลิ  โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายสุพจน๑  วงค๑วัฒนะ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
3) นายสินชัย  ตาหล๎า  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  กรรมการ 
4) นายสุภาพ  คําจันทร๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการ 
5) นายรัตน๑  สุทธศิลป์  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

3.13.2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 
1) นายสมสิทธิ์  ทะลิ  โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายสุพจน๑  วงค๑วัฒนะ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
3) นายสินชัย  ตาหล๎า  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  กรรมการ 
4) นายสุภาพ  คําจันทร๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  กรรมการ 
5) นายรัตน๑  สุทธศิลป์  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

3.13.3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 
1) นายอดิศักดิ์  แก๎วแพรํ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายเฉลิมชัย  วรรณสาร โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  กรรมการ 
3) นายสถิตย๑  ปัญญาอินทร๑ โรงเรียนบ๎านขุนห๎วยไคร๎  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.4 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 
1) นายอดิศักดิ์  แก๎วแพรํ โรงเรียนขุนขวากพิทยา  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายเฉลิมชัย  วรรณสาร โรงเรียนบ๎านเวียงหมอก  กรรมการ 
3) นายสถิตย๑  ปัญญาอินทร๑ โรงเรียนบ๎านขุนห๎วยไคร๎  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.5 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 
1) นางวลัยพรรณ  ธราพร โรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย  ประธานคณะกรรมการ 
2) น.ส.อทิตยา  จันวิลัย โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการ 
3) นางขนิษฐา บุตรดี  โรงเรียนบ๎านใหมํ   กรรมการและเลขานุการ 
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3.13.6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
1) น.ส.อารีย๑  จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  ประธานคณะกรรมการ 
2) นางจันทร๑เพ็ญ  อินเทพ โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑  กรรมการ 
3) นางพิมพ๑จันทร๑  นันต๏ะแขม โรงเรียนบ๎านห๎วยก๎างฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.7 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 
1) นางพิสมัย  ทิเลา  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.สมรัก  รวงทอง โรงเรียนบ๎านเกี๋ยง  กรรมการ 
3) น.ส.ณัฐรดี  สิทธิกัน โรงเรียนบ๎านทุํงอําง  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.8 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
1) นางพิสมัย  ทิเลา  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ ์  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.สมรัก  รวงทอง โรงเรียนบ๎านเกี๋ยง  กรรมการ 
3) น.ส.ณัฐรดี  สิทธิกัน โรงเรียนบ๎านทุํงอําง  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.9 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 
1) นายจรัญ  ไมตรีนฤมล โรงเรียนบ๎านดอนไชย  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายหิรัญคุปต๑  บุญเทพ โรงเรียนบ๎านเชียงเคี่ยนฯ  กรรมการ 
3) นางสาววันณี  สําเนียงเย็น โรงเรียนบ๎านแกํนวิทยา  กรรมการ 
4) นายพิรุณ  โทํนขัด  โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
5) นายไพฑูรย๑  วงศ๑ฮาด โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.10 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
1) นายจรัญ  ไมตรีนฤมล โรงเรียนบ๎านดอนไชย  ประธานคณะกรรมการ 
2) นายหิรัญคุปต๑  บุญเทพ โรงเรียนบ๎านเชียงเคีย่นฯ  กรรมการ 
3) นางสาววันณี  สําเนียงเย็น โรงเรียนบ๎านแกํนวิทยา  กรรมการ 
4) นายพิรุณ  โทํนขัด  โรงเรียนริมโขงวิทยา  กรรมการ 
5) นายไพฑูรย๑  วงศ๑ฮาด โรงเรียนขุนขวากพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.11 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 
1) น.ส.วราภรณ๑  ทองสุข โรงเรียนบ๎านทําข๎าม  ประธานคณะกรรมการ 
2) น.ส.อมรรัตน๑  อุํนเรือน โรงเรียนบ๎านแมํเปา  กรรมการ 
3) น.ส.วิลิม รู๎ทํานอง  โรงเรียนอนุบาลขุนตาลฯ  กรรมการ 
4) นางอุบลรัตน๑  ยอดเอ่ียม โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการและเลขานุการ 

3.13.12 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 
1) น.ส.วราภรณ๑  ทองสุข โรงเรียนบ๎านทําขา๎ม  ประธานคณะกรรมการ 
2) น.ส.อมรรัตน๑  อุํนเรือน โรงเรียนบ๎านแมํเปา  กรรมการ 
3) น.ส.วิลิม รู๎ทํานอง  โรงเรียนอนุบาลขุนตาลฯ  กรรมการ 
4) นางอุบลรัตน๑  ยอดเอ่ียม โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 กรรมการและเลขานุการ 

3.13.13 การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 
1) นางผกาแก๎ว  คําเรือง โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  ประธานคณะกรรมการ 
2) นางอรทัย  สมินทรปัญญา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
3) นางกนิกนันต๑  รักแมํ โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  กรรมการ 
4) นางนวลจันทร๑  อุทธิยา โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นางสุทธิณี  ไกลถิ่น  โรงเรียนบ๎านห๎วยก๎างฯ   กรรมการและเลขานุการ 

3.13.14 การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 
1) นางผกาแก๎ว  คําเรือง โรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑  ประธานคณะกรรมการ 
2) นางอรทัย  สมินทรปัญญา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย กรรมการ 
3) นางกนิกนันต๑  รักแมํ โรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม  กรรมการ 
4) นางนวลจันทร๑  อุทธิยา โรงเรียนบ๎านห๎วยหาน  กรรมการ 
5) นางสุทธิณี  ไกลถิ่น  โรงเรียนบ๎านห๎วยก๎างฯ   กรรมการและเลขานุการ 
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3.13.15 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 
1) นางผํองศรี  รู๎ธรรม  โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 ประธานคณะกรรมการ 
2) นางพิสมัย  ทิเลา  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์  กรรมการ 
3) นางพุทธพร  กระภูฤทธิ์ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
4) นางวิไล  เอี่ยมละออ โรงเรียนบ๎านห๎วยโป่ง  กรรมการ 
5) นางสุภัควดี  จันทร๑ปัญญา โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.16 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
1) นางผํองศรี  รู๎ธรรม  โรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 ประธานคณะกรรมการ 
2) นางพิสมัย  ทิเลา  โรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์  กรรมการ 
3) นางพุทธพร  กระภูฤทธิ์ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา  กรรมการ 
4) นางวิไล  เอี่ยมละออ โรงเรียนบ๎านห๎วยโป่ง  กรรมการ 
5) นางสุภัควดี  จันทร๑ปัญญา โรงเรียนบ๎านห๎วยคุ  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.17 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 
1) นางสาคร  ไชยชนะ  โรงเรียนบ๎านงิ้วป่าไผํ  ประธานคณะกรรมการ 
2) นางอรุณรัตน๑  อินทะมา โรงเรียนบ๎านห๎วยสักฯ  กรรมการ 
3) นางสาวราตรี  วงศ๑ชัย   โรงเรียนบ๎านผาแล  กรรมการ 
4) นางศรีลา  เมืองก๎อนกาศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวมัทนา  ชุํมเรือน โรงเรียนบ๎านหนองเตา  กรรมการและเลขานุการ 

3.13.18 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 
1) นางสาคร  ไชยชนะ  โรงเรียนบ๎านงิ้วป่าไผํ  ประธานคณะกรรมการ 
2) นางอรุณรัตน๑  อินทะมา โรงเรียนบ๎านห๎วยสักฯ  กรรมการ 
3) นางสาวราตรี  วงศ๑ชัย   โรงเรียนบ๎านผาแล  กรรมการ 
4) นางศรีลา  เมืองก๎อนกาศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวมัทนา  ชุํมเรือน โรงเรียนบ๎านหนองเตา  กรรมการและเลขานุการ 

3.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 
3.14.1 การปั้นดินน้ ามัน  ปฐมวัย 

1) นางวิไลวรรณ  เขียวอ๎าย โรงเรียนบ๎านงิ้วป่าไผํ  ประธานกรรมการ 
2) นางวิภาดา  มหาภาส โรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา  กรรมการ 
3) นางจันทร๑ดี  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขุนตาลฯ  กรรมการ 
4) นางสายพิมพ๑  หมุดปิน โรงเรียนบ๎านหลวง  กรรมการ 
5) นางวิภารัตน๑  สมณช๎างเผือก โรงเรียนบ๎างแจมป๋อง  กรรมการและเลขานุการ 

3.14.2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ  กระดาษ ปฐมวัย 
1) นางจรินยา  แสงคํามา โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ ประธานกรรมการ 
2) นางวิไลวรรณ  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน  กรรมการ 
3) นางเทียนทอง   คันชิง โรงเรียนบ๎านบุญนาค  กรรมการ 
4) นางทิพยวิภา  มายัง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการ 
5) นางอุไรวรรณ  กองแก๎ว โรงเรียนบ๎านแมํเปา  กรรมการและเลขานุการ 

3.15 เรียนรวม – ภาษาไทย 
3.15.1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 

1) นางจันทร๑เทียบ สะอาด โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  ประธานกรรมการ 
2) นางดวงพร  วิเศษ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นางรัตนา  ไชยปันดิ  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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3.15.2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
1) นางจันทร๑เทียบ สะอาด โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  ประธานกรรมการ 
2) นางดวงพร  วิเศษ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นางรัตนา  ไชยปันดิ  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.15.3 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1) นางจันทร๑เทียบ สะอาด โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  ประธานกรรมการ 
2) นางดวงพร  วิเศษ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นางรัตนา  ไชยปันดิ  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.15.4 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 
1) นางจันทร๑เทียบ สะอาด โรงเรียนอนุบาลยางฮอม  ประธานกรรมการ 
2) นางดวงพร  วิเศษ  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  กรรมการ 
3) นางรัตนา  ไชยปันดิ  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.15.5 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 
1) นางวาสนา  ไมตรี  โรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน  ประธานกรรมการ 
2) นางรติกานต๑  คักกันหา โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 
3) นางพิมศรี  ยาดี  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

3.15.6 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 
1) นางวาสนา  ไมตรี  โรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน  ประธานกรรมการ 
2) นางรติกานต๑  คักกันหา โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 
3) นางพิมศรี  ยาดี  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

3.15.7 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1) นางวาสนา  ไมตรี  โรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน  ประธานกรรมการ 
2) นางรติกานต๑  คักกันหา โรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 
3) นางพิมศรี  ยาดี  โรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

3.15.8 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 
1) นางวันทนา  ยงยืน  โรงเรียนชุมชนสถานฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางสุภาพร  ศรีหรั่ง  โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
3) นายบุญลพ  ปันทะยม  โรงเรียนบ๎านมํวงยาย  กรรมการและเลขานุการ 

3.15.9 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1) นางวันทนา  ยงยืน  โรงเรียนชุมชนสถานฯ  ประธานกรรมการ 
2) นางสุภาพร  ศรีหรั่ง  โรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา  กรรมการ 
3) นายบุญลพ  ปันทะยม  โรงเรียนบ๎านมํวงยาย  กรรมการและเลขานุการ 

3.16 เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.16.1 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1) นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน๑ โรงเรียนบ๎านหวาย  ประธานกรรมการ 
2) นายอํานวย  ยศคํา  โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา กรรมการ 
3) นางฐิติรัตน๑  คําเหลือง โรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ  กรรมการและเลขานุการ 

3.17 เรียนรวม – ศิลปะ 
3.17.1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 

1) นางกฤษณา  ณ นําน โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานกรรมการ 
2) นางศิรินภรณ๑  หลํอพิชัย โรงเรียนบ๎านปล๎องใต๎  กรรมการ 
3) นางกัลยา  สังข๑รุํง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 
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3.17.2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 
1) นางกฤษณา  ณ นําน โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานกรรมการ 
2) นางศิรินภรณ๑  หลํอพิชัย โรงเรียนบ๎านปล๎องใต๎  กรรมการ 
3) นางกัลยา  สังข๑รุํง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
1) นางกฤษณา  ณ นําน โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานกรรมการ 
2) นางศิรินภรณ๑  หลํอพิชัย โรงเรียนบ๎านปล๎องใต๎  กรรมการ 
3) นางกัลยา  สังข๑รุํง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
1) นางกฤษณา  ณ นําน โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานกรรมการ 
2) นางศิรินภรณ๑  หลํอพิชัย โรงเรียนบ๎านปล๎องใต๎  กรรมการ 
3) นางกัลยา  สังข๑รุํง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 
1) นางกฤษณา  ณ นําน โรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง  ประธานกรรมการ 
2) นางศิรินภรณ๑  หลํอพิชัย โรงเรียนบ๎านปล๎องใต๎  กรรมการ 
3) นางกัลยา  สังข๑รุํง  โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
1) นายฐิตินันท๑  สนิทดี  โรงเรียนบ๎านหลวง  ประธานกรรมการ 
2) นายสุพจน๑  ปัญญา  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นางแสงเดือน  วงศ๑ชัย โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.7 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1) นายฐิตินันท๑  สนิทดี  โรงเรียนบ๎านหลวง  ประธานกรรมการ 
2) นายสุพจน๑  ปัญญา  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นางแสงเดือน  วงศ๑ชัย โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.8 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 
1) นายฐิตินันท๑  สนิทดี  โรงเรียนบ๎านหลวง  ประธานกรรมการ 
2) นายสุพจน๑  ปัญญา  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นางแสงเดือน  วงศ๑ชัย โรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

3.17.9 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 
1) นายเข็มพร  พูลศิลป์ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

3.17.10 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
1) นายเข็มพร  พูลศิลป์ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

3.17.11 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 
1) นายเข็มพร  พูลศิลป์ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

3.17.12 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
1) นายเข็มพร  พูลศิลป์ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
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3.17.13 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 
1) นายเข็มพร  พูลศิลป์ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

3.17.14 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 
1) นายเข็มพร  พูลศิลป์ โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการ 
3) นางดวงงา  บาร๑น  โรงเรียนบ๎านบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

3.17.15 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
1) นางกอบกุล  ตระกูลสันติไมตรี โรงเรียนบ๎านทุํงคํา  ประธานกรรมการ 
2) น.ส.อารมณ๑  สุขจินดา โรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) น.ส.ศิริอําภา  สายหล๎า โรงเรียนบ๎านโล๏ะวังผา  กรรมการ 
4) น.ส.วรัญญา  จันทร๑ตระกูล โรงเรียนบรรพตวิทยา  กรรมการ 
5) นางยุพา  ธนะศิริวงษ๑ โรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.18 เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3.18.1 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1) นางจงกลนี  ท๎าวราช โรงเรียนขุนขวากพิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นางดาวเรือง  วงค๑เรือน โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  กรรมการ 
3) นางจันทร๑ดี  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขุนตาล  กรรมการและเลขานุการ 

3.18.2 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1) นางจงกลนี  ท๎าวราช โรงเรียนขุนขวากพิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นางดาวเรือง  วงค๑เรือน โรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ  กรรมการ 
3) นางจันทร๑ดี  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขุนตาล  กรรมการและเลขานุการ 

3.18.3 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1) นายนัฐพงษ๑  มํวงคณุ โรงเรียนทุํงซางดงหลวง  ประธานกรรมการ 
2) นายจักธราวุฒิ  เมืองมูล โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑  กรรมการ 
3) นางมยุรี  สุภาอินทร๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎  กรรมการและเลขานุการ 

3.18.4 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1) นายนัฐพงษ๑  มํวงคุณ โรงเรียนทุํงซางดงหลวง  ประธานกรรมการ 
2) นายจักธราวุฒิ  เมืองมูล โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑  กรรมการ 
3) นางมยุรี  สุภาอินทร๑ โรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎  กรรมการและเลขานุการ 

3.18.5 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
1) นางพจนา  ธราพร  โรงเรียนทุํงนาน๎อย  ประธานกรรมการ 
2) นางอุบล  เงินแท๎  โรงเรียนอนุบาลขุนตาลฯ  กรรมการ 
3) นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล โรงเรียนจําไฮบ๎านเหลํา  กรรมการและเลขานุการ 

3.18.6 การแข่งขันการวาดภาพด้วยดปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
1) นางไอลดา  คํามีผล   โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา ประธานกรรมการ 
2) นายนฐากร  จํารัส  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นางจุฑา  สนิทดี  โรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง กรรมการและเลขานุการ 

3.18.7 การแข่งขันการวาดภาพด้วยดปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 
1) นางไอลดา  คํามีผล   โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา ประธานกรรมการ 
2) นายนฐากร  จํารัส  โรงเรียนปอวิทยา   กรรมการ 
3) นางจุฑา  สนิทดี  โรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง กรรมการและเลขานุการ 
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