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ประกาศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ที่ 013/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา”
ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
***********************************************
ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กาหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกาแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายวรวิทย์
2. นายศิริพันธ์
3. นายประจักษ์
4. นายเทวา
5. พ.ต.อ.ธรรมฤทธิ์
6. นายสุชาติ

ประกอบด้วย
บูรณศิริ
ขวัญอ่อน
สีหราช
ปัญญาบุญ
รัฐธนประยูร
ศศิภัทรกุล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รองผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
นายอาเภอจุน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรจุน
รองผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุนวิทยาคม

7. นายกมล
สุวรรณมาศ
มีหน้าที่
ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา แก่คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายประสงค์
พรหมสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายพิเชษฐ์
สมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นายอุทร
นัดดากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
4. นายเสน่ห์
ไชยลังกา
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
5. นายรุ่งสุริยา
ฟ้าเลิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
6. นายเลิศ
จันธิมา
ผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
7. ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์
ใหญ่ผา
ผู้อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
8. นายมานะ
พิริยพัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
9. นายวิจิตร
วงศ์ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
10. นายคมน์สิทธ์
กันทาสุวรรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
11. นายผล
ยะนา
ผู้อานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ
12. นายทอม
ศรีทิพย์ศักดิ์
13. ว่าทีร่ .ต.ญาณบดินทร์
อินเตชา
ผู้อานวยการโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
14. นายปิยะ
ใจชุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
15. นายเฉลียว
วรรณทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
16. นางสาววันรักษ์
ขันหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
17. นายบรรจบ
บุญช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
18. นางสาวภัทรา
ไวทยกูร
ผู้อานวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา
กรรมการ
19. นายสุเทพ
วรมิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์
กรรมการ
20. นายไสว
หาญหทัยพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนประชาบารุง
กรรมการ
21. นายศาสตรา
วงศ์จุมปู
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการและเลขานุการ
22. นายจตุภูมิ
แจ่มหม้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
ให้คาปรึกษาแนะนา ควบคุม กากับการแข่ง ขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกาหนดการและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ ประกอบด้วย
1. นายจตุภูมิ
แจ่มหม้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายไพรวัลย์
โมกศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์
ศรชัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์
สิทธวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นายวิรัตน์
วงศ์ใหญ่
รองผู้อานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวปทุมรัตน์ คาแสน
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
7. นางพูนสุข
โมกศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
8. นางเกษศิริ
วรินทร์รักษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
9. นางสาวกัญชลิฏา กันทีนอก
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
10. นายบรรจง
คิดดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
11. นายณรงค์ฤทธิ์
เสาร์เจริญ
รองผู้อานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
12. นางโสภา
วงศ์ไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
13. นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
14. นางนรีรัตน์
โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
15. นางณัฐกฤตา
อ้อปิมปา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
16. นายเจริญ
บุญทา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
17. นางรุจิรา
กองจันทร์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
18. นายอรุณ
จาปาไหล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
19. นายสมพงษ์
สิทธิยุโณ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
20. นางเอมอร
กาศสกุล
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
21. นายปรีดา
จันทร์ลุทิน
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
22. นางราไพ
ชุมชอบ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
24. นางสาวรัฐการ
ธรรมสิทธิ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
25. นายศักดิพันธ์
มั่นคง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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26. นางวาสนา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
27. นางสาวพนิดา
ดวงทิพย์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
28. นางวลัยพร
ชัยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
29. นายพรชัย
วงศ์สุวคันธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
30. นางจินตนา
ยศเรืองศักดิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
32. นายพนมฉัตร
มณีมัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
33. นางสมพร
พิมลรัตน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
34. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35. นางศิริขวัญ
วงค์ชุมพันธ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. อานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย
4.1 ฝ่ายจัดสถานที่
1. นายเชิง
จันทะวงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายจานง
คามูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสุภา
ตันใจเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางภคอร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายวิรัตน์
สุนะพรม
นักการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์
หล้าตัน
นักการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นายจันทร์
ขะยะ
นักการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
10. นางอาไพ
พลังฤทธิ์
แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
11. นางอรทัย
ครอบครอง
แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
12. นางรุจิรา
ไชยศิริ
แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
13. นางกุล
ไชยมงคล
แม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
14. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
15. นายวันเด็ก
มณีมัย
เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดสถานที่สาหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปีการศึกษา 2560
2. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสาหรับใช้ในการแข่งขันทักษะ
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดและพิธีการ
1. นายเชิง
จันทะวงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายจานง
คามูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประกรรมการ
3. นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวราภรณ์
กาแพงเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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6. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. สภานักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นักการภารโรงและแม่บ้านโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุพัตรา คานะ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดสถานที่หอประชุมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2560
2. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสาหรับใช้ในพิธีเปิดในงานแข่งขันทักษะ
3. จัดเตรียมมอบรางวัล / เกียรติบัตร ครูดีเด่น
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์
กาวิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสิรินุช
ตุมแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์
ซูดดิกค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางภคอร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางวราภรณ์
กาแพงเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นายจิรพงศ์
สุนันต๊ะ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นักเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
10. นายยงยุทธ
เดชะพงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพรทิวา
ชมคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. พิธีกรงานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
1. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน
ครูโรงเรียนจุนวิททยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร
ทิศสุกใส
ครูโรงเรียนจุนวิททยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายจิรพงศ์
สุนันต๊ะ
ครูโรงเรียนจุนวิททยาคม
กรรมการ
4. นายพิทวัส
วงษ์สิงห์แก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิททยาคม
กรรมการ
5. นางสาวมยุรี
หงษ์สิบสอง
ครูโรงเรียนจุนวิททยาคม
กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี
แสนอ้าย
ครูโรงเรียนจุนวิททยาคม
กรรมการ
7. นักเรียนสภาทุกคน
กรรมการ
8. แม่บ้านของโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นางสาวปณัสยา
ใจกว้าง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
10. นางรดา
บัวระเพ็ชร
เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมอาหารกลางวันเพื่อให้บริการแก่ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
2. จัดเตรียมอาหารว่างเพื่อให้บริการแก่ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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7. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
ประกอบด้วย
1. นายไพรวัลย์
โมกศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพนมฉัตร
มณีมัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวินัย
ชาวน่าน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายไพรสนธ์
ละอองเอี่ยม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสมพร
พิมลรัตน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ต้อนรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายพนมฉัตร
มณีมัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานคณะกรรมการ
2. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางภคอร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางอุษา
แสนพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางอนงค์
ซูดดิกค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
10. นายสันติ
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
11. นางจิตนา
ยศเรืองศักดิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
12. นางดาววิภา
ละอองเอี่ยม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
13. นายธนสกร
นักกล้า
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
14. นางสาวกัลยา
พริบไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
15. นางกัญญาภัค
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
16. นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
17. นางอรพิน
เมืองมูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
18. นายทวีศักดิ์
ถือเงิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ถ่ายทอดการแข่งขันผ่านสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน
2. รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนออกทางสื่อเทคโนโลยี
3. รายงานตารางการแข่งขันทักษะเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย
ชาวน่าน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ
ขันใจ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา
กาญจนี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาววรนุช
มาตระกูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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7. นางอัมพร
ทิศสุกใส
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. นางรดา
บัวระเพ็ชร
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ยืมเงินราชการและสรุปค่าใช้จ่าย จัดทาเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้ สพม 36 และ อบจ.
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร ประกอบด้วย
1. นายไพรวัลย์
โมกศิริ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายกนก
ใจกล้า
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายพันธนิจ
ฟองอิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายไพสนธ์
ละอองเอี่ยม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายยงยุทธ
เตชะพงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นายมนตรี
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นักศึกษาวิชาทหาร 30 นาย
กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยโทวินัย
ชาวน่าน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณและรอบบริเวณโรงเรียนที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
2. กาหนดจุดจอดรถรับ – ส่งคณะครู - นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและอานวยความสะดวกให้ครูที่จอดรถ
3. กาหนดจุดจอดรถที่ได้รับป้าย VIP
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
1. นายพนมฉัตร
มณีมัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานคณะกรรมการ
2. นางอุษา
แสนพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางอนงค์
ซูดิกค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางวลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นายสันติ
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางจินตนา
ยศเรืองศักดิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานงานกับกรรมการอานวยการ กรรมการดาเนินงาน กรรมการตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อให้การทางาน
เป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
12. คณะกรรมการชุดลงทะเบียน/รายงานผลการแข่งขัน
1. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ขันใจ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธาน
ศูนย์จุนวิทยาคม
1. นางภคอร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธาน
2. นายจิรพงศ์
สุนันต๊ะ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางรดา
บัวระเพ็ชร
เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางกัญญาภัค ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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5. นางสาวสุภัตรา คานะ
6. นางพิชญา
เทพไหว
ศูนย์เชียงคาวิทยาคม
1. นางศิริขวัญ
วงค์ชมพันธ์
2. นายปริญญ์
พันธ์ดี
3. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ศูนย์ราชประชานุเคราะห์ที่ 24
1. นายธีรยุทธ
บัวขาว
2. นายวินัย
ปางพรหม
3. นายสันติ
ศิลป์กรีฑากุล
ศูนย์พญาลอวิทยาคม
1. นายธวัชชัย
บัวระภา
2. นางสาวนาทลดา นันทะเสน
3. นายสุรชาติ
ทองสุก
4. นางทิพย์วัลย์ จันธิมา
5. นางวิลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล

เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
ประกอบด้วย
1.1 นายอุทร
นัดดากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
1.2 นายคมน์สิทธ์
กันทาสุวรรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
1.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สหวิทยาเขตภูกามยาวและสหวิทยาเขตภูลังกาทุกโรงเรียน กรรมการ
1.5 นายวสันต์
แก้วสา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. อานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
2. ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของศูนย์ฯ ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น และ
ม.ปลาย ให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
ประกอบด้วย
2.1 นายอุทร
นัดดากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
2.3 นางพัชรียา
ทิศร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.4 นางวาสนา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.5 นางนวลนิตย์
พูลชุม
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.6 นางจริยาภรณ์
พุทธษร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.7 นางฐิติญา
ฐานันตะ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.8 นางบานเย็น
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.9 นางกรรณิการ์
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
2.10 นายวสันต์
แก้วสา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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2.11 นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.12 นางสาวสุภาภรณ์
เป็งวัน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. อานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
2. ดาเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของศูนย์ฯ ภาษาไทย ประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขัน
ฝ่ายต่าง ๆ
3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ประกอบด้วย
3.1 นางวาสนา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
3.2 นางพัชรียา
ทิศร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3.3 นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3.4 นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3.5 นางสาวตาณิกา
เงินฝรั่ง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3.6 นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 14 คน
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
4. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ประกอบด้วย
4.1 นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวตาณิกา
เงินฝรั่ง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4.3 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4.4 นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4.5 นางสาวดวงเด่น
บุญชุม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4.6 นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 14 คน
กรรมการ
4.7 นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ประกอบด้วย
5.1 นางสาวตาณิกา
เงินฝรั่ง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวดวงเด่น
บุญชุม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5.3 นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
6. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาไทย
ประกอบด้วย
6.1 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
6.2 นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6.3 นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจานวน 14 ชุด
2. จัดเตรียมห้องที่ใช้ในการแข่งขันจานวน 7 ห้อง ห้องเก็บตัว 2 ห้อง ห้องศูนย์อานวยการ 1 ห้อง
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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3. จัดเตรียมไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายสาหรับห้องที่แข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ รวมทั้งติดป้าย
ประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน
7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันภาษาไทย
ประกอบด้วย
7.1 นายวสันต์
แก้วสา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
7.2 นางวาสนา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
7.3 นางพัชรียา
ทิศร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
7.4 นางกรรณิกา
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
7.5 นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7.6 นางสาวตาณิกา
เงินฝรั่ง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7.7 นางดวงมาลย์
ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประสานงานขอรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการจากคณะกรรมการกลาง
2. รวมรวมผลการแข่งขันพร้อมกับบันทึกผลการแข่งขันลงทะเบียนในระบบ
8. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
8.1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้น ม.1-3)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นายคนาสิทธิ์
สุระวงศ์
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา
ปาลี
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางอรชพร
อะทะเทพ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช
ก๊กศรี
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
5. นางสาวอัมพร
เพียรการ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นายรงณ์ชัย
สืบแสน
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา
ผัดผาย
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
4. นายฐาปนินทร์
ทานันท์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาค
กรรมการ
5. นางประภาวดี
ปันมี
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (ระดับชั้น ม.4-6)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางศิริธร
อุตโม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา
สุปินะ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายวสันต์
แก้วสา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางสาวนันทนา
เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสวลี
กันทาดง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางประภาวดี
ปันมี
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางอภิณภรณ์
ปิงเมืองโปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
5. นางสาวพัทยา
อินต๊ะเนตร
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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หน้าที่ 1. กาหนดเนื้อหาการเขียนให้เหมาะสมตามระดับชั้นของนักเรียน
2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
8.3 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (ระดับชั้น ม.1-3)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางสมพร
บุตรศรี
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์
เสธา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์
พักนา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
4. นางนฤมล
พันธุ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางศิริวรรณ
ณ น่าน
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางนิชนันท์
สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา
อินต๊ะเนตร
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์
วรรณวิภาพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวิลัยวัลย์
วรรณคา
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางวิภาวรรณ
สุหิตานุเคระห์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.4 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (ระดับชั้น ม.4-6)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางรุ่งนภา
สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์
พุทธษร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรรณ
มงคลดีอนันต์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางเกศรินทร์
อิวกาศ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
5. นางสมพร
บุตรศรี
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางอัมพิกา
ไกรอ่า
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางวิลัยวัลย์
วรรณคา
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
4. นางธนิดา
ศรีภา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
5. นางวินนา
เทพคา
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. เตรียมบทอ่านและคาถาม 3 แบบ ได้แก่ แบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง และแบบผสม
2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
4. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
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8.5 เรียงร้อยถ้อยความ (ระดับชั้น ม.1-3)
1. นางสิริจันทร์
2. นางนงนุช
3. นางนวลนิตย์
4. นางสาวอัชญานันท์
5. นางสาวนพวรรณ

ปรังการ
ศิริธรรม
พูลชุม
เจนใจ
ใสวรรณ์

1. นางราเพย
คาแดงดี
2. นางโสภณิศร์
เสือพิณ
3. นางสาวดาราวรรณ ขันธะรัก
4. นายวิรัตน์
ดวงแก้ว
5. นางสาวตาณิกา
เงินฝรั่ง
8.6 เรียงร้อยถ้อยความ (ระดับชั้น ม.4-6)

ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
สหวิทยาเขตภูลังกา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประกอบด้วย

สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางอรชพร
อะทะเทพ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอ้อมใจ
จันทร์กิเสน
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางวันธิดา
ศรีสมบัติ
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
4. นางชลธิชา
ชลฤทธิ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
5. นางปทิตตา
อนันต์กรณ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางสาวกุสุมา
ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
รองประธานกรรมการ
3. นางนวภา
กิตนวตระกูล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
4. นายวิรัตน์
ดวงแก้ว
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางดวงมาลย์ชินวัฒน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. กาหนดประเด็นสาหรับเขียนเรียงความ ทั้งระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 โดยใช้ประเด็น
“ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
** ให้นักเรียนเขียนเนื้อหาพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็นที่กาหนด **
2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
8.7 ท่องอาขยานทานองเสนาะ (ระดับชั้น ม.1-3)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางกรรณิการ์
มาตรมูล
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางวันธิดา
ศรีสมบัติ
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา
บุญปัญญา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายธีรชาติ
พงศ์นฤมิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
5. นางเรือนคา
คาโมนะ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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1. นางดวงมาลย์
2. นางนงค์ลักษณ์
3. นางรุจิรา
4. นางสุทธญาณ์
5. นางจรรยา

ชินวัฒน์
ประมล
แสงศรีจันทร์
นามวงศ์
บุญปิง

สหวิทยาเขตภูลังกา
ครูรงเรียนจุนวิทยาคม
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.8 ท่องอาขยานทานองเสนาะ (ระดับชั้น ม.4-6)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางพัชรียา
ทิศร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพยอม
สุระวงศ์
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
รองประธานกรรมการ
3. นางพจนารถ
อ่อนเขียว
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4. นายปริญญา
บุญปัญญา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการกรรมการ
5. นางสาวสุจินต์
สองคาชุม
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. ว่าที่ ร.ต.วชิรวิชญ์ บุญทา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ประธารกรรมการ
2. นางรุจิรา
แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวรัตนวลี
อิ่นศิริ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. คัดเลือกบทอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละระดับชั้น (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ. ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 - 3 บทหลัก ได้แก่ โคลงโลกนิติ ส่วนบทเลือก ได้แก่ บทพากย์เอราวัณ
- ระดับชั้น ม.4 - 6 บทหลัก ได้แก่ กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน ส่วนบทเลือก ได้แก่ เรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
8.9 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้น ม.1-3)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา
สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา
พู่ตระกูล
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางนพรัตน์
ปราศรัย
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. ว่าที่ ร.ต.วชิรวิชญ์ บุญทา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า
วงศ์ไชยา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายวาที
สมศรี
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวดวงเด่น
บุญชุม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวพิมสิริ
อ่อนนวล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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8.10 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ระดับชั้น ม.4-6)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางอัศนีย์พร
มังคลาด
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางฐิติญา
ฐานันต๊ะ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร
เสาร์เรือน
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายธีรชาติ
พงศ์นฤมิตร
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงศ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางจรรยา
บุญปิง
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวาที
สมศรี
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางจิณณ์ณิชา
บุญวงศ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวดวงเด่น
บุญชุม
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชยั เนตร
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. กาหนดบทอ่านวรรณคดีจากแต่ละระดับชั้นที่กาหนดในหลักสูตร ทั้งวรรณคดีที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
* ระดับชั้น ม.1-3 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก*
* ระดับชั้น ม.4-6 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา*
2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
8.11 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (ระดับชั้น ม.1-3 แต่งกาพย์ยานี11)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นายเกษม
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
ประธานกรรมการ
2. นายพศิน
สาดสาร
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นางพยอม
สุระวงศ์
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
5. นางนุชรี
ขุนน้า
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางสายฝน
กองแก้ว
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์
หัวนา
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายอ้วน
ขันทะวงศ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
4. นายมรุต
ชลฤทธิ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวตาณิกา
เงินฝรั่ง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.12 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (ระดับชั้น ม.4-6 แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นายคนาสิทธิ์
สุระวงศ์
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายเกษม
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
4. นางวาสนา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวน้าผึ้ง
มั่งคั่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางกัญญารัตน์
หัวนา
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ
โขนภูเขียว
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน
กองแก้ว
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายมรุต
ชลฤทธิ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวณิชาภัทร ใจคา
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. กาหนดประเด็นสาหรับแต่งคาประพันธ์ ทั้งระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
โดยใช้ประเด็น
“ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
** ให้นักเรียนเขียนเนื้อหาพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็นที่กาหนด **
- ระดับชั้น ม.1-3 แต่งกาพย์ยานี 11
จานวน 8 บท
- ระดับชั้น ม.4-6 แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ จานวน 8 บท
2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
8.13 ต่อคาศัพท์ภาษาไทย (ระดับชั้น ม.1-3)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางนงค์พรรณ
สุคันธมาลา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลักษณ์
อินต๊ะวิชา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา
ชลฤทธิ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
4. นางกาญจนา
สุปินะ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
5. นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว
ครูโรงเรียนแดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางวินนา
เทพคา
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์
พลนรัตน์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวราภรณ์
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวจรรยา
ทามัน
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.14 ต่อคาศัพท์ภาษาไทย (ระดับชั้น ม.4-6)
ประกอบด้วย
สหวิทยาเขตภูกามยาว
1. นางบานเย็น
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
4. นางศิริวรรณ
ณ น่าน
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นางนุชรี
ขุนน้า
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
สหวิทยาเขตภูลังกา
1. นางสาวจรรยา
ทามัน
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวลีลา
จามะเทวี
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายรงณ์ชัย
สืบแสน
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
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4. นางสาวดาราวรรณ ขันทะรัก
5. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กาหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
1. นายพิเชษฐ์
สมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายผล
ยะนา
ผู้อานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา
จิโนสวัสดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางนงลักษณ์
พรหมสิทธิ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวแสงเทียน ช่างคา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
6. นางเอื้อการย์
นาขยัน
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
7. นางดวงเดือน
ดารงสันติพิทักษ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
8. นายพชรพล
บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
9. นายสถาปัตย์
หงษ์ทอง
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
10. นายสมพิศ
คาบุญเรือง
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
11. นางหิรัญญา
แก้วสุข
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
12. นางอิศราภรณ์
มัลลิกะมาลย์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
13. นางกานต์ธีรา
วาเพ็ชร
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
14. นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
15. นางสุปรียา
น้าจันทร์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
16. นางเพ็ญศรี
เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
17. นางวัชราภรณ์
โยธาดี
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
18. นางณัฐชาภร
วรรณทอง
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
19. นายวีระพงศ์
คูวิบูลย์ศิลป์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
20. นายธงชัย
นิติวรรัตน์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
21. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเจริญ
ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์
กรรมการ
22. นายศักดิพันธ์
มัน่ คง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
23. นายพิทักษ์
ศรชัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม เลขานุการ
24. นางวราภรณ์
จันธิมา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางอุษา
แสนพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประสานงานกับคณะกรรมการ
การแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
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2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นางวราภรณ์
จันธิมา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายศักดิพันธ์
มัน่ คง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางอุษา
แสนพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาววรนุช
มาตระกูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางวรัญญา
ศรีวงศ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นักเรียนผู้ชว่ ย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นางอุษา
แสนพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา
พริบไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวรัญญา
ศรีวงศ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางบุญสิตา
วิริยะพันธุ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
7. นางสาววรนุช
มาตระกูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย
ชาวน่าน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนสกร
นักกล้า
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นางอุษา
แสนพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2 นายไพรสนธ์
ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นายธนสกร
นักกล้า
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน
2. จัดเตรียมไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายสาหรับห้องที่แข่งขัน รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้อง
ทุกห้องให้ชัดเจน

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

17
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ประจาปีการศึกษา 2560

6. คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันคณิตศาสตร์
6.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์
ชิตอินทร์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
2. นางณัฐชยา
สมควร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
3. นางสาวนภัสญาณี ไก่งาม
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
4. นายพิชญพงษ์
เพียรจริง
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
5. นางณัฐชาภร
วรรณทอง
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
6. นางวลัยพร
ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
7. นายสายัณห์
ชูประเสริฐ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
8. นายชาญชัย
สมศรี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
9. นางนิชากร
ต๊ะสมบัติ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
10. นางสุชีรา
อัศวโกวิทพงศ์ ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
11. นายนาทธพงค์
แก้วสุข
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี
เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
2. นายเสน่ห์
อยู่สุข
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นางรุ่งทิวา
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางอรอนงค์
ละคามา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
5. นางนาตยา
อินต๊ะสาร
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
6. นางสุปรียา
น้าจันทร์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
7. นายวสันต์
นาขยัน
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
8. นางโสภา
ก้อคา
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
9. นางอ้อยใจ
ทองเอก
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
10. นางวิภาพร
สุจชารี
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
11. นายสถาปัตย์
หงษ์ทอง
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
12. นางสาวจุไรรัตน์ ปงเทพ
ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์
13. นายธนดล
พุทธสาร
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย
ชาวน่าน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
2. นายธงชัย
นิติวรรัตน์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. นางสาวแสงเทียน ช่างคา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางดวงเดือน
ดารงสันติพิทักษ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
5. นายณัฐพล
จันทร์แว่น
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
6. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญเจริญ
ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์
7. นายชมนาท
สมศรี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
8. นายพชรพล
บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
9. นางสาวจุรีย์พร
ชุ่มวงค์
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
10. นางสาวจาระเนตร์ สุดสม
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
11. นายฉัตราภรณ์
วงศ์ดุษฎีกาล ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12. นางกรอบแก้ว
ทักษิณ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
13. นายวรุตม์
อินต๊ะวงศ์กา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ
กรรมการ
14. นางประภากรณ์ ชาวเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
15. นางอรพินท์
ยี่สิบแสน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์
จันธิมา
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเทียน ช่างคา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์
รุมาคม
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นายฉัตราภรณ์
วงศ์ดุษฎีกาล ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสายสุดา
สร้อยสวิง
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
6. นางอิศราภรณ์
มัลลิกะมาลย์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
7. นางตุลาพร
แสนธิ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
8. นายสุรพงษ์
ปันติ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
9. นายปรัชญา
สัมมาทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
10. นายวรุตม์
อินต๊ะวงศ์กา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
11. นางปิยวรรณ
จันทร์วัง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโคงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชกุลย์
อดุลย์พงศ์ไพศาล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์
ศรีจันทร์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อการย์
นาขยัน
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการและเลขานุการ
6.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายไพศาล
ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดช
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางคีรีพร
สนชาวไพร
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสุวรรณรักษ์
มาสุข
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.7 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางปนิดา
วรสาม
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวี
ซื่อสัตย์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ
กิติยศ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางรุ่งนภา
นักกล้า
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สารขัติ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
6. นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวพิราวรรณ โพธิเลิศ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.8 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสาเริญ
ปัญญาใจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา
พงศ์นภารักษ์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
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4. นายวุฒิพงษ์
เทียมทอง
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นายนฤพันธ์
ยินดี
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
6. นางกานต์ธีรา
วงเพ็ชร
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
7. นางเขมจิรา
ปัญสุวรรณ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการและเลขานุการ
6.9 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา
พริบไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์
ปินใจ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รองประธานกรรมการ
3. นางสายใจ
สมจิต
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
4. นางกาญจนา
กิ่งก้าน
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
5. นางชัญญาภรณ์
ใจปัน
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
6. นายนราวุธ
สมศักดิ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
7. นางปิยะวรรณ์
กันณิกา
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.10 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวฟองเบียร์ ใจติ๊บ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจา
จันทนา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
รองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์
โรยสูงเนิน
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4. นางวันวิสาข์
พรรณกุล
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสุอัญชัญ
ชัยชนะ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6..11 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูดูกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางบุญสิตา
วิริยะพันธุ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางวรีญา
มหาลาภก่อเกียรติ ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางลีลาวดี
จันทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์
เชื้อสะอาด
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสิริรัตน์
เขื่อนแก้ว
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
6. นางพรทิพย์
กันทวี
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
7. นายบรรจบ
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
8. นางดวงจันทร์
หลายแห่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
9. นางขวัญชีวา
คนซื่อ
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
10. นายประการ
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.12 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูดูกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายวรชิต
ฟูศรี
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภณิดา
อุทธโยธา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์
คูวิบูลย์ศิลป์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์
เชื้อทอง
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ย
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ผล ผลาผล
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
7. นายจิระพันธ์
จันจินะ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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6.13 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางศิริชร
นันทชาติ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางหิรัญญา
แก้วสุข
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นางรุจิรา
กองจันทร์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
6. นางสาวระพีพรรณ์ สุพรม
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
7. นายยงค์ยุทธ์
เอกชัยพิทักษ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
8. นางศิรินันท์
นุกาศ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
6.14 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวดุษณี
นราทอง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางฐิติกานต์
เชื้อทอง
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
3. นายธราวุธ
จันถนอม
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ชื่นสว่าง
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. นายประสงค์
พรหมสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์
ไชยลังกา
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์ รองประธานกรรมการ
3. นายจาตุรนต์
เครือสาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายบรรจง
คิดดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
5. นางวรรณธนี
มั่งคั่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
6. นางนันติยา
เรือนน้อย
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
7. นางพชร
โหจินดารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
8. นายอนันท์
ศรีวิชัยตัน
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
9. นางอัสมากรณ์
เกตุวีระพงศ์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
10. นางศิริพร
จาปาไหล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
11. นายไตรวิทย์
อามะ
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยามคม
กรรมการ
12. นางณัฐจิรา
หล้าธิ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
13. นางรัตชนก
ฤาชา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
14. นางอาพา
บุญเทพ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
15. นางเย็นกิจ
อุดมรักษ์
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
16. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
17. นางบุญทวี
กาวิระชัย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
18. นางสาวยุณีย์
ก๋าวิน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
19. นายปริทัศน์
ละคามา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
20. นายกิติพงษ์
อาริยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนพินิจประสาธน์
กรรมการ
21. นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
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22. นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
23. นางกรรณิกา
รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
24. นางวิลัยพร
ชัยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
25. นางนงคราญ
ยะตา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยามคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประสานงานกับคณะกรรมการ
การแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นางวิลัยพร
ชัยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ
ยะตา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์
สาพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี
แสนอ้าย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา
กาญจนี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
ประกอบด้วย
1. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสมพร
พิมลรัตน์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางยุพิน
พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์
สาพันธ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางอรพิน
เมืองมูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวศศิธร
ตันดี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวอรอุมา
กาญจนี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 14 คน
กรรมการ
10. นางสาวอัญชลี
แสนอ้าย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร
ตันดี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
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5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
1. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา
กาญจนี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวศศิธร
ตันดี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางยุพิน
พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจานวน 5 ชุด หน้าห้องแข่งขัน
2. จัดเตรียมไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายสาหรับห้องที่แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน
Science Show รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน
6. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3
1. นางอชิรญา
ป้อเฮืยน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวงศพัทธ์
วังวล
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางจีรพา
กัณทา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวยุณีย์
ก๋าวิน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
6. นางสาวมาลิณี
รักดี
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวอรอุมา
กาญจนี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6
1. นางจุไรวรรณ
บุญธีระเลิศ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายจิรัฏฐ์
สุขใจเหลือ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นางอรชร
ถาคา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายศักดิ์ดาวุฒิ
เมืองก้อน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นายสังคม
แก่งจินดา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1 – ม.3
1. นางสาวเพียรกิจ
นิมิตรดี
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์
บุญเลิศ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวชเนรินทร์ แสงงาม
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นางขวัญกมล
จางวิริยะ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววนัชพร
คาจิตร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4 – ม.6
1. นางขวัญฤทัย
เที่ยงจันทราทิพย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
ประธานกรรมการ
2. นางสายรุ่ง
มีหลาย
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางอนุพัฒชลี
กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. นายวัฒนา
คาจ้อย
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาววนัชพร
คาจิตร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
7. นางสาวศศิธร
ตันดี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
10. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1 – ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์
เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร
สิทธิไพร
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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3. นางรัตชนก
ฤาชา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวยุวันดา
ตาคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นางจามจุรี
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
11. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 – ม.6
1. นายณัฐพงศ์
วงศ์ชัย
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางบุญทวี
กาวิระชัย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ
บุญชัย
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ
นุ่มนวล
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางรัตชนก
ฤาชา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
6. นางยุพิน
พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
12. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3
1. นางสาวณัฐรินีย์
อภิวงค์งาม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเย็นกิจ
อุดมรักษ์
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
4. นายวิศิษฏ์
ราชเนตร
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นางจิราพร
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวทิพย์เกษร วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการและเลขานุการ
13. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6
1. นายชานาญ
อิทธิยา
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางณภัย
พวงมะลิ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาววรรณิกา
ริกากรณ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นางอัสมากรณ์
เกตุวีระพงศ์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายฑีฆายุ
วงค์ปัญญา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
14. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show. ม.1 – ม.3)
1. นางอาพา
บุญเทพ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติ
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวดรุณี
อินต๊ะสาร
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์
สมเป็ง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
6. นางภัคจิรา
สารทอง
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
7. นางวิลาวัลย์
ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
15. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show. ม.4 – ม.6)
1. นางจินดา
เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอุทัย
จันทครู
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวจิรพร
ใจยืน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ
ด้วงสงค์
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
6. นางธีราภรณ์
วงค์ฟูฟาน
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวพรรณทิวา อินทญาติ
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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16. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3
1. นายพิทักษ์
สบบง
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเจษฏาวัชส์
เสียงเย็น
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายพันธนิจ
ฟองอินทร์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชญานัท
บัวหลวง
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
5. นายสมหมาย
ดูเหมา
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
17. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภท 3 มิติ(3D. ปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3)
1. นายแอ๊ด
ชาวน่าน
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์
เทพวงค์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย
ยะมา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวรรณิกา
ริกากรณ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นายชัชวาล
ประทันยะ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
6. นายกนก
ใจกล้า
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
18. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4 – ม.6
1. นายบัญชา
อานนท์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่รต.ยศ
สักลอ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์
พวงลาใย
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายอาทิตย์
สุจชารี
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
5. นางพชร
โหจินดารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นายจตุภูมิ
แจ่มหม้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา
วงศ์จุมปู
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรา
ไวทยกูร
ผู้อานวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา
รองประธานกรรมการ
4. นายสมศักดิ์
ไชยมงคล
รองผู้อานวยการโรงเรียนห้วยข้าวก่าวิทยา กรรมการ
5. นายไพรวัลย์
โมกศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางอุไรวรรณ
วงค์ชัย
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
7. นางอรัญญา
จันทนะ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสุภลัคน์
จอมโพธิ์
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
9. นางเอมอร
กาศสกุล
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
10. นายธวัชชัย
บัวภา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
11. นางสาววิวา
ไชยลังกา
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
12. นายมาโนชย์
มีมา
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
13. นางลัดดา
เดชสวัสดิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
14. นายยงยุทธ
ศรีวิราช
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
15. นางเพ็ญนีย์
ศรีคา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
16. นายสังคม
อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
17. นางภรศศิร์
คาคม
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
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18. นางสุภัทร์
ภิญโญ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
19. นางพิมลพันธ์
ปันแปง
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
20. นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
21. นายเดชา
คาถิน
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
22. นางบัณฑิดา
เมืองวงศ์
ครูโรงเรียนฟากกว๊านพิทยาคม
กรรมการ
23. นางเพียรผจง
บัณทิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
24. นายพนมฉัตร
มณีมัย
รองผู้อานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
25. นางจินตนา
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27. นางสาวสุพัตรา
วันติยา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประสานงานกับ
คณะกรรมการการแข่งขันฝ่ายต่างๆและพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นางจินตนา
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นายธนายุทธ
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายมนตรี
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา
วันติยา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.ดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายพิทวัส
วงษ์สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ
จันธิมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 14 คน
กรรมการ
10. นางสาวพรทิวา
ชมคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นางจินตนา
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นายธนายุทธ
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายมนตรี
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา
วันติยา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.ดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายพิทวัส
วงษ์สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ
จันธิมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
9. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 14 คน
กรรมการ
10. นางสาวพรทิวา
ชมคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นางจินตนา
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา
วันติยา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นายธนายุทธ
ยศเรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.ดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพิทวัส
วงษ์สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน
2. จัดเตรียมไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายสาหรับห้องที่แข่งขัน รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้อง
ทุกห้องให้ชัดเจน
6. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางศิวัชญา
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางศุทธิรัตน์
ทองภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวปิยดา
เมืองมูล
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวณัฐ
ก๋าใจ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
5. นายมนตรี
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ
พรมเสน
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์
ขัติทะจักร์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์
ธนะจันทร์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายบุญหัสบดี
อุดมรักษ์
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นายชาญพงษ์
ถูกจิตร
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรี
วาระนัง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร
กาศสกุล
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวฤชุตา
จันต๊ะคาด
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์
เจนใจ
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นายพิทวัส
วงษ์สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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9. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา
จันทนะ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
2. นางชนัดดา
โครงกาบ
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
3. นางชลิดา
สุหล้า
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
4. นายอนุชา
ปินตา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
5. นายวีรวัฒน์
พันธุกิ่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6. นางสาวสุกัญญา
เรือนสอน
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
10. คณะกรรมการ การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์
แก้วสา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
2. นายวรปรัชญ์
หลวงโย
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
3. นางสุปราณี
ปั๋นโตน
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
4. นางสาวนาทลัดดา
นันทะเสน
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
11. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางวิวา
ไชยลังกา
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
2. นายวุฒิชัย
ยาวิไชย
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นายฤทธิชัย
วัฒนาพร
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
4. นายฐิติรัตน์
อุ่นใจ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
5. นางสาวทิพวรรณ จันธิมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
12. คณะกรรมการตัดสิน การละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย
บัวภา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
2. นายวิเชียร
ใจดี
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นายปญณต
อินทการ
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
4. นางอุไรวรรณ
วงศ์ชัย
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นางสาวสุพัตรา
วันติยา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
13. คณะกรรมการตัดสิน การละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นางภมรวรรณ
รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางนางสาวณัชชณิช ทิพกุล
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นายมาโนชย์
มีมา
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
4. นางบัณฑิดา
เมืองวงศ์
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
5. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี
ฟูคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
14. คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
2. นายอังคาร
ธรรมยศ
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
3. นายภูมิสิงห์
มะลิกุล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
4. นายภิรภัทร
ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
5. นายวีระพงษ์
อุทธวัง
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
6. นางสาวจิตราภรณ์ คาผา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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15. คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางพิมลพันธ์
ปันแปง
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
2. นายรัชพล
กาญจวารินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นายจักรกฤษณ์
เผือคา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
4. นางศศิธร
อินต๊ะปัญญา ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
5. นางสาวรัตนา
อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
16. คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางมณฑา
นนท์ศรี
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางสาวสาริณี
มิ่งขวัญ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. นางเพ็ญนีย์
ศรีคา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
4. นางสาวอาพา
ไชยภาพ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. นางสาวสายทอง
แก้วนันทะ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
17. คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายมาโนชย์
มีมา
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
2. นายนิคม
ลาภยศ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
3. นายกิตติพันธุ์
กันทะวงค์
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
4. นางสาวลักษณาวดี คชเศียร
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
5. นางสาวพรทิวา
ชมคา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
18. คณะกรรมการตัดสินสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ
ปรังการ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
2. นายเจริญ
บุญทา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
3. นายนิพนธ์
สมวัน
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
4. นายสยาม
ชิดสนิท
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
5. นางสาวปิโยรส
ใจเอื้อ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6. นางกุลวดี
ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
1. นายเลิศ
จันธิมา
ผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายทอม
ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา
ผู้อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นายพิชัย
มั่งคั่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
5. นายเจริญ
บุญทา
รองผู้อานวยการโรงเรียนรัชดาภิเษก
กรรมการ
6. นางรุจิรา
กองจันทร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
7. นายนพรัตน์
เสมอเชื้อ
ครูโรงเรียนพะเยาประสานวิทย์
กรรมการ
8. นายธวัชชัย
วงค์ใหญ่
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
9. นายพร้อมเพรียง
พูลผล
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
10. นางสาวโสมิตรา
ศรีวิชัย
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
11. นายจิระเดช
ซองคา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

29
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ประจาปีการศึกษา 2560

12. นายวิชาญ
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
13. นายมงคล
แพ่งประสิทธิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
14. นางปนัดดา
วิไลรัตน์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
15. นางระพีพรรณ
ฉิมอุปละ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
16. นายประพันธ์
เดชสวัสดิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
17. นายฉัตราภรณ์
วงค์ดุษฎิกาล ครูโรงเรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
18. นายอนุกุล
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
19. นายธีรชัย
เสมานุสรณ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
20. นายวินัย
ปางพรม
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
21. นายอุดมทรัพย์
บุญงาม
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
22. นายเปรมจิต
ธุระงาม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
23. นายรณชัย
บัวหลวง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
24. นายสุวิทย์
อวิรุตม์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
25. นางโสภา
วงศ์ไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
26 นายพรชัย
วงศ์สุวคันธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27. นายสันติ
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28 นายตนุภัทร
ดิลกไพศาษสกุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นายศราวุธ
เชียงแรง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการ
การแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
2.1 คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
กรรมการฝ่ายเทคนิค
1. นายสันติ
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเมษา
กันทรา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายอุเทน
วงศ์พันธ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์
บุญงาม
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเจนจิรา
เดชวงศ์ษา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการฝ่ายนาเสนอ
6. นายพรชัย
วงศ์สุวคันธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
7. นายพร้อมเพรียง
พูลผล
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
2.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับม.1-ม.3
กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบ
1. นายนพรัตน์
เสมอเชื้อ
ครูโรงเรียนพะเยาประสานวิทย์
ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย
บัวหลวง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
3. นายพรชัย
วงศ์สุวคันธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
4. นายเปรมจิต
ธุระงาม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นายจักรพงษ์
แก้วตา
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
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กรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบ
6. นายพงศ์กร
หงษ์ระนัย
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
7. นายธีรเดช
สะอาดวิชุม
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
8. นายสมมิตร
แก้วปงสัก
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการฝ่ายรายงานผล
9. นายพงษ์พัฒน์
เมืองมูล
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
10. นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
11. นายศราวุธ
เชียงแรง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
2.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ ม.4-ม.6
กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบ
1. นายพรชัย
วงศ์สุวคันธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
2. นายนเรนทร์
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
3. นายถนอม
ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
4. นายอัปราชัย
โพธิลังกา
ครูโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
5. นางวราภรณ์
ศูนย์กลาง
ครูโรงเรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบ
6. นายพร้อมเพียง
พูลผล
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
7. นายสุวิทย์
อวิรุตม์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
8. นายกีฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการฝ่ายรายงานผล
9. นายพิษณุ
รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
10.นายตนุภัทร
ดิลกไพศาษสกุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
2.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทยม.1-ม.6
1. นายประพันธ์
เดชสวัสดิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
2. นายวินัย
ปางพรหม
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
3. นายสายันต์
เวียงคา
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
4. นายณรงค์
อุตะโม
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
5. นายธีรชัย
เสมานุสรณ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
2.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย. ม.1-ม.3)
1. นายประพันธ์
เดชสวัสดิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
2. นายกิตติชัย
กุสาวงศ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
3. นายวิชชวุฒิ
จินาใหม่
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
4. นายวินัย
ปางพรหม
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
5. นายธีรพงศ์
อุทวัง
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
6. นายธีรชัย
เสมานุสรณ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
2.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย. ม.4-ม.6)
1. นายประพันธ์
เดชสวัสดิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
2. นายกิตติชัย
กุสาวงศ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
3. นายวิชชวุฒิ
จินาใหม่
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. นายวินัย
5. นายธีรพงศ์
6. นายธีรชัย

ปางพรหม
อุทวัง
เสมานุสรณ์

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. คณะกรรมการการดาเนินจัดการแข่งขันทักษะกล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นายมานะ
พิริยพัฒนา ผู้อานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ
บุญช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันรักษ์
ขันหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4. นายสุเทพ
วรมิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนพินิตประสาธ์น
รองประธานกรรมการ
5. นายสัญญา
จิโนสวัสดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
6. นายสังคม
สมฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
7. นางกัณชลิฎา
จันทีนอก
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
8. นายอรรณพ
ยะตา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
9. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
10. นางสุขศรี
ลาดอุ่น
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
11. นางมยุรี
เชื้อหมอ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
12. นายชินวัชร์
ปินตา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
13. นายวินัย
ไทยศิลป์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
14. นายดุริยะ
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
15. นายสุรชาติ
ทองสุก
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
16. นายสมบูรณ์
แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
17. นายศิวัช
สวัสดี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
18. นายอุดม
ไชยวุฒิ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
19. นายวิทยาวุฒิ
ไชยสุ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
20. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
21. นายบัณฑิต
ไชยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
22. นายอเนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
23. นางอมลวรรณ
แก้วโสม
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
24. นายพันธนัน
ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
25. นางนรีรัตน์
โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
26. นายปรีดา
จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27. นางสาวสุภัค
วงศ์อรินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางวลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. นางสาวนรากร กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประสานงานกับคณะกรรมการการแข่งขัน
ฝ่ายต่างๆและพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
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2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะศิลปะ
ประกอบด้วย
1. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี
หงษ์สิบสอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนชุมนุมวงโยธวาทิต
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 24 คน
กรรมการ
4. นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะศิลปะ
ประกอบด้วย
1. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี
หงษ์สิบสอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
4. นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวปณัสยา
ใจกว้าง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะศิลปะ
ประกอบด้วย
1. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะศิลปะ
ประกอบด้วย
1. นายเชิง
จันทะวงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2 นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับห้องที่แข่งขัน รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน
6. คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันทัศนศิลป์
6.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ
โพธิ์ชะอุ่ม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต
ไชยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
3. นายสุรพงศ์
ปานันท์
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายปรีดา
จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสุภัค
วงศ์อรินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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6.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ
โพธิ์ชะอุ่ม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายบัณฑิต
ไชยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
3. นายสุรพงศ์
ปานันท์
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นายปรีดา
จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางสาวสุภัค
วงศ์อรินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6.3 คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางมยุรี
เชื้อหมอ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
2. นายยุทธนา
เปี้ยจันตา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
3. นางอุบลวดี
พรหมสิงห์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. นายศักดา
สีทา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
5. นางระวีวรรณ
ศรีพิเชียร
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6.4 คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางมยุรี
เชื้อหมอ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
2. นายยุทธนา
เปี้ยจันตา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
3. นางอุบลวดี
พรหมสิงห์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. นายศักดา
สีทา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
5. นางระวีวรรณ
ศรีพิเชียร
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6.5 คณะกรรมการตัดสินทักษะภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายพิรญชิต
บุญนัด
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. นายวินัย
ไทยศิลป์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
3. นายจรัล
คามูล
ครูโรงเรียนพินิตประสาธ์น
4. นายพิษณุสรณ์
หวานเสียง
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. นางสาวนุสรา
เทพบัณทิต
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
6.6 คณะกรรมการตัดสินทักษะภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายพิรญชิต
บุญนัด
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. นายวินัย
ไทยศิลป์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
3. นายจรัล
คามูล
ครูโรงเรียนพินิตประสาธ์น
4. นายพิษณุสรณ์
หวานเสียง
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. นางสาวนุสรา
เทพบัณทิต
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
6.7 คณะกรรมการตัดสินทักษะเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดม
ไชยวุฒิ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางพัชรินทร์
สุขประสาร
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
3. นายปรีดา
จันทร์ลุทิน
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
4. นายวัชระพงษ์
แก้วอ่อน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
5. นางณิญดา
เสนาบุตร
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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6.8 คณะกรรมการตัดสินทักษะเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายอุดม
ไชยวุฒิ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางพัชรินทร์
สุขประสาร
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
3. นายปรีดา
จันทร์ลุทิน
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
4. นายวัชระพงษ์
แก้วอ่อน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
5. นางณิญดา
เสนาบุตร
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6.9 กรรมการตัดสินทักษะสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางมาลูน
ศุภการกาจร
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นายโสภณ
บุตรดี
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
3. นายพิษณุสรณ์
หวานเสียง
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4. นายบัณฑิต
ไชยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
5. นายอธิพรรณ
อินต๊ะชัย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
6.10 คณะกรรมการตัดสินทักษะวาดภาพเส้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ
ทองสุก
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
2. นายภาณุรัตน์
วังผา
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
3. นายอธิพรรณ
อินต๊ะชัย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
4. นายยุทธนา
เปี้ยจันตา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
5. นางวลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6.11 คณะกรรมการตัดสินทักษะวาดภาพเส้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ
ทองสุก
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
2. นายเชิง
จันทะวงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
3. นายโสภณ
บุตรดี
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
4. นายยุทธนา
เปี้ยจันตา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
5. นางวลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6.12 คณะกรรมการตัดสินทักษะประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์
แก้วร่วมวงศ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. นายศิริชัย
ธรรมศิริ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. นายบัณฑิต
ไชยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
4. นายเชิง
จันทะวงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
5. นายวัชระพงษ์
แก้วอ่อน
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
6.13 คณะกรรมการตัดสินทักษะประติมากรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์
แก้วร่วมวงศ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. นายศิริชัย
ธรรมศิริ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. นายยุทธนา
เปี้ยจันตา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
4. นายบัณฑิต
ไชยเมือง
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
5. นางอุบลวดี
พรหมสิงห์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6.14 คณะกรรมการการบริการและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
1. นางวลัยพร
ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
2. นางอุบลวดี
พรหมสิงห์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. นางณิญดา
4. นางสาวนุสรา
5. นางสาวสุภัค

เสนาบุตร
เทพบัณทิต
วงศ์อรินทร์

ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

7. คณะกรรมการตัดสินทักษะดนตรี
7.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.4 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.5 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.6 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.7 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.8 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.9 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.10 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.11 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.12 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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7.13 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.14 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.15 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.16 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.17 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.18 คณะกรรมการตัดสินทักษะเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.19 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.20 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.21 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.22 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7.23 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงอังกะลุง ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค
หากิจ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์
ธีรานุสรณ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นายเอนก
วันลับแล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวนิศาธร
กองมงคล
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเรืองอุไร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการตัดสินดนตรี
8.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายพงศธร
โพธิ์แก้ว
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายดัสกร
สุริหาร
ครูโรงเรียนราชประชาฯ 24
3. นายภานุพงษ์
รวมสุข
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
4. นายศิวะกร
แผ่นทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
8.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายพงศธร
โพธิ์แก้ว
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายดัสกร
สุริหาร
ครูโรงเรียนราชประชาฯ 24
3. นายภานุพงษ์
รวมสุข
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
4. นายศิวะกร
แผ่นทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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8.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายพงศธร
โพธิ์แก้ว
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายดัสกร
สุริหาร
ครูโรงเรียนราชประชาฯ 24
กรรมการ
3. นายภานุพงษ์
รวมสุข
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวะกร
แผ่นทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.4 คณะกรรมการตัดสินทักษะวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ข ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นายพงศธร
โพธิ์แก้ว
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายดัสกร
สุริหาร
ครูโรงเรียนราชประชาฯ 24
กรรมการ
3. นายภานุพงษ์
รวมสุข
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวะกร
แผ่นทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.5 คณะกรรมการตัดสินขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ
ยอดมงคล
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์
ปินตา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
3. นายชนุดร
วารีพิทักษ์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวัช
สวัสดี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.6 คณะกรรมการตัดสินขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ
ยอดมงคล
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์
ปินตา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
3. นายชนุดร
วารีพิทักษ์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวัช
สวัสดี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.7 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ
ยอดมงคล
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์
ปินตา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
3. นายชนุดร
วารีพิทักษ์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวัช
สวัสดี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.8 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-6
1. นายสุชาติ
ยอดมงคล
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์
ปินตา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
3. นายชนุดร
วารีพิทักษ์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายศิวัช
สวัสดี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.9 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์
ผิวนิล
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย
นามหน่อ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิชา
ภิมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นายธีรพงศ์
ใจซื่อ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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8.10 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์
ผิวนิล
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย
นามหน่อ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิชา
ภิมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นายธีรพงศ์
ใจซื่อ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.11 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์
ผิวนิล
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย
นามหน่อ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิชา
ภิมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นายธีรพงศ์
ใจซื่อ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.12 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์
ผิวนิล
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย
นามหน่อ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นายวิชา
ภิมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นายธีรพงศ์
ใจซื่อ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.13 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต
เทพมงคล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา
เต๋ติ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์
อินแต่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.14 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต
เทพมงคล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา
เต๋ติ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์
อินแต่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.15 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต
เทพมงคล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา
เต๋ติ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์
อินแต่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.16 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต
เทพมงคล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางสาวชนิษฐา
เต๋ติ
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นายเปรมฤทธิ์
อินแต่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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8.17 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายพันธนัน
ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์
หงษ์ทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนคร
ผ่องใส
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.18 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายพันธนัน
ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์
หงษ์ทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนคร
ผ่องใส
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.19 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายพันธนัน
ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์
หงษ์ทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนคร
ผ่องใส
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.20 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายพันธนัน
ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์
หงษ์ทอง
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายสุรเดช
ดอกมะลิ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนคร
ผ่องใส
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.21 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ
ไชยสุ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายกวี
บุญกว้าง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายภาคภูมิ
ปูเลย
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4. นายอัครเดช
จิตศรัทธา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นายอิทธิกร
มาฟู
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
6. นายชานนท์
ทองหล่อ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.22 คณะกรรมการตัดสินทักษะขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ
ไชยสุ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายกวี
บุญกว้าง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายภาคภูมิ
ปูเลย
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4. นายอัครเดช
จิตศรัทธา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นายอิทธิกร
มาฟู
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
6. นายชานนท์
ทองหล่อ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.23 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble. ม.1-ม.3)
1. นายวิทยาวุฒิ
ไชยสุ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายกวี
บุญกว้าง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายอิทธิกร
มาฟู
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชานนท์
ทองหล่อ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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8.24 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble. ม.4-ม.6)
1. นายวิทยาวุฒิ
ไชยสุ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
2. นายกวี
บุญกว้าง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นายอิทธิกร
มาฟู
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4. นายชานนท์
ทองหล่อ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
9. คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์
9.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางนิศาชล
แซ่โก
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
3. นางปวิตรา
เทพโพธา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
4. นางสาวทัตพิชา เงินเย็น
ครูโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา
5. นางกรรณิการ์
คาถิน
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
9.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะราวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางสาวสุภา
แซ่หาญ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
3. นางปวิตรา
เทพโพธา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
4. นางกรรณิการ์
คาถิน
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นางสาวทัตพิชา เงินเย็น
ครูโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา
9.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล
ครุฑนาค
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
9.4 คณะกรรมการตัดสินทักษะระบามาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายมงคล
ครุฑนาค
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
5. นางปวิตรา
เทพโพธา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
9.5 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นายมงคล
ครุฑนาค
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
5. นางสาวสุภา
แซ่หาญ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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9.6 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4. นางสาวสุภา
แซ่หาญ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. นายมงคล
ครุฑนาค
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
9.7 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางปวิตรา
เทพโพธา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
2. นางนิศาชล
แซ่โก
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
3. นางสาวสุภา
แซ่หาญ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4. นายมงคล
ครุฑนาค
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
9.8 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางปวิตรา
เทพโพธา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
2. นางนิศาชล
แซ่โก
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
3. นางสาวสุภา
แซ่หาญ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4. นายมงคล
ครุฑนาค
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นางธิติยา
อาจบารุง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
9.9 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี
ปัญญา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
2. นางชานกี
แก้วรากมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
3. นางสาวปานระวี สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
5. นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
9.10. คณะกรรมการตัดสินทักษะการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี
ปัญญา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
2. นางชานกี
แก้วรากมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
3. นางสาวปานระวี สุวรรณรัตน์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
5. นางเสียงพิณ
ฉิมสะอาด
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายประสงค์
พรหมสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร
วงศ์ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรา
ไวทยกูร
ผู้อานวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา
รองประธานกรรมการ
4. นางพูนสุข
โมกศิริ
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รองประธานกรรมการ
5. นางรติรัตน์
ธิราช
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
6. นางสาวศศิธร
มโนรส
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
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7. นางปณิธี
กองแก้ว
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวเปรียบดาว ประพิณ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
9. นายนิวัติร์
สมุทรเขน
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
10. นางศรีไพร
ใจกล้า
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
11. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
12. นางสาวพิมพา
สารเร็ว
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
13. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
14. นางศศิภา
ตาทิพย์
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
15. นางสาวยุพา
มณีกร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
16. นายอภิญญา
ศุภการกาจร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
17. นางสาวอรพิมพ์
บัวเย็น
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
18. นางพิมพา
สารเร็ว
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
19. นายเจน
ปัญจขันธ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
20. นางเดือนฉาย
จินดา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
21. นายพัฒนา
ฟ้าแลบ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
22. นางนุชนาฏ
คงถาวร
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
23. นางวัชราภรณ์
สิทธิวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
24. นางราไพ
ชุมชอบ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางอนงค์
ซูดดิกค์
ครูโรงเรียนจุนพิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประสานงานกับคณะกรรมการ
การแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
1. นางราไพ
ชุมชอม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์
กาแพงเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสิรินุช
ตุมแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวปนัสยา
ใจกว้าง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางดาววิภา
ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ประกอบด้วย
1. นางอนงค์
ซูดดิกค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางดาววิภา
ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวอรชร
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวราภรณ์
กาแพงเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสิรินุช
ตุมแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นายยงยุทธ
เดชะพงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
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7. นายจิรพงศ์
สุนันต๊ะ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
8. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
9. นางสาวปณัสยา
ใจกว้าง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ประกอบด้วย
1. นางวราภรณ์
กาแพงเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสิรินุช
ตุมแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ประกอบด้วย
1. นายยงยุทธ
เดชะพงค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางดาววิภา
ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวปณัสยา
ใจกว้าง
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายจิรพงศ์
สุนันต๊ะ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน
2. จัดเตรียมไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายสาหรับห้องที่แข่งขัน รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้อง
ทุกห้องให้ชัดเจน
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
6.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Speech ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ทิพย์ ศักดิ์ศร
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา
ยะสาดายัน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมดาว
กองแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ ขันทะวงศ์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
5. นางพิมา
สารเร็ว
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
6. Mr. Jonathan Kalm
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ
เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการและเลขานุการ
6.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Speech ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายอานุพันธ์
เทพรักษา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางรชญา
ทาประสิทธิ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางธงชัย
มีหลาย
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยคม
กรรมการ
4. MS.Luisa Maria Colon
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางเดือนฉาย
จินดา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
6. นางอนงค์
ซุดดิกค์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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6.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางศศิภา
ตาทิพย์
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
2. นางมยุรี
เวียงคา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
3. นายชาญชัย
เชียงแรง
ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา
4. นางรัตติกาล
ชานาญยา
ครูโรงเรียนขุนควถ้าปินวิทยาคม
5. นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
6. Mr. William
Glaecer
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
7. นางพรวดี
ศรีวิชัยแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6.4 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายพีรภูมิ
ปัญญา
ครูโรงเรียนพะเยาวิทยาคม
2. นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. นายอภิญญา
ศุภการกาจร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4. นางนาฏสุคนธ์ กาตาสาย
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
5. นางภัทราพร
ภาธรธนกฤต
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
6. Mr. Mark Johnley R. Tenedo ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
7. นางสาวยุพา
มณีกร
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
6.5 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Multi SKill ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางปณิธี
กองแก้ว
ครูโรงเรียนเชียงวิทยาคม
2. นางสาวอางคณา รัศมี
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นางสาวพีระดา คนตรง
ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา
4. นางประภัสสร เจนใจ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
5. นางสาวศศิธร
มะโนรส
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
6. Mr. Nicholas Edward
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
7. นางสาวอรชร
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนจุนววิทยาคม
6.6 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Multi SKill ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
2. นางชไมพร
สุวรรณ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นางสาวศิริรัตน์ แสนมา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
4. นางสาวกุลธิดา สุขสาราญ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
5. Ms. Som Wolf
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6. Mr. Brian A Ofima
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
7. นางวราภรณ์
กาแพงเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6.7 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
2. นางสาวชฎาพร มุงคุณคาซาว
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. Mr. Christopher A. Cabidog
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
4. Mr. Jemer S. Gayao
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
5. Mrs. Medilyn Albaran
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6. นางสาวณัฐกานต์ ศิริอาภรณ์
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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6.8 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์สินี ณ น่าน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางรวิกานต์
ลือวงศ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นางสุพัตรา
หอมนาน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
4. Miss Abigale Hoy
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นายสุรชัย
วรภูรีกุล
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
6.9 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ
ทิมวิธรรม
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติฯ พะเยา
3. นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
4. นางจิรัชญา
เคร่งครัด
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
5. นางผกากรอง
อินดารง
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
6. นางชัชฎาพร
ปัญญา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
6.10 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางดาววิภา
ละอองเอี่ยว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
2. นายสมเดช
รัชตาจ้าย
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
3. นางวัฒนานันท์ เดชยา
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
4. นางสาวธนัชชา แก้วเทพ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
5. นางรัตนารีตา
ดารงไทย
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
7. คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย
7.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายเจนต์
ปัญจขันธ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. นางบุษบา
อริยคา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. Mr. Koichi Oyama
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. Mr. Motomu Okada
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. Mrs. Undo Keiko
ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม
6. นางสาวฤทัยพร
กิจเบญจะ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
7. นางสาวมัทนี
คิดว่อง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
7.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายรณชัย
วรรณรัตน์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นายเจนต์
ปัญจขันธ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
3. Mr. Koichi Oyama
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. Mr. Motomu Okada
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. Mrs. Undo Keiko
ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม
6. นางสาวฤทัยพร
กิจเบญจะ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
7. นางสาวปวันรัตน์ ผาติ์ธารงศักดิ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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7.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวมัทนี
คิดว่อง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นางสาวฤทัยพร
กิจเบญจะ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. Mr. Koichi Oyama
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. Mr. Motomu Okada
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. Mrs. Undo Keiko
ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม
6. นางสาวปวันรัตน์ ผาติ์ธารงศักดิ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
7. นายรณชัย
วรรณรัตน์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
7.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาญปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวปวันรัตน์ ผาติ์ธารงศักดิ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
2. นางสาวมัทนี
คิดว่อง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. Mr. Koichi Oyama
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. Mr. Motomu Okada
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. Mrs. Undo Keiko
ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม
6. นายรณชัย
วรรณรัตน์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
7. นายเจนต์
ปัญจขันธ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
7.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายเจนต์
ปัญจขันธ์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. นายรณชัย
วรรณรัตน์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. Mr. Koichi Oyama
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. Mr. Motomu Okada
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. Mrs. Undo Keiko
ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม
6. นางสาวปวันรัตน์ ผาติ์ธารงศักดิ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
7. นางสาวมัทนี
คิดว่อง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
8. คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
8.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์
ไชยชนะ
ครูโรงเรียนพะเยาวิทยาคม
2. Ms. Jin Mengdan
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. นางสาวเจนจิรา คาคง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
4. Ms. Huang Lian
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. นายจิรพงศ์
สุนันต๊ะ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6. นางสาวปิยะฉัตร กลางหมู่
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
7. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
8.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษบง
เครืองวงค์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
2. Ms.Shang Lulu
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. Ms. Liu yu ting
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
4. นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5. นายพัฒนา
ฟ้าแลบ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
6. นางสาวศิริพร
เมืองแก้ว
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
7. นายพินัย
เมืองแก้ว
ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์
8.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร
เมืองแก้ว
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
2. Ms. Li fei yue
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
3. Ms. Zhou yun
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
4. นายนภสินธุ์
จิตรเจนจริยา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
5. นางสาวศศิณัฎฐ์ อินต๊ะ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6. นางสาวกัณฐมณี แสนคาแพ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
7. นางสาวอังคณา ฉลาด
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์
8.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางปนัดดา
ไชยวัง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
2. Ms. Jin Mengdan
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. Ms. Song xialin
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
4. นายศุภเมต
ธาดาลวัฒน์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
5. นางสิรินุช
ตุมแก้ว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6. นางสาวธัญญารัตน์ สมศรี
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
7. นางสาวชลณี
ใจจันทร์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
8.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล
เกษม
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
2. Ms. Min Xian
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
3. Ms. Xiong Ni
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
4. นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะ
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
5. นางสาวสติกมล ท้าวคาลือ
ครูโรงเรียนประชาบารุง
6. นางสาวนุชนาฎ อรุณสว่าง
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
7. นางสาวเมษา
กาติ๊บ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
9. คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. นางสาวเกตุมณี
ใจปัญญา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2. นางรุจิรา
เครือพันธ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. M.Julien
SALENSE
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. นางสาวโสภา
สุกาปัง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นางรัตนา
เดชะบุญ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
6. นางสาวกลิกา
นิกร
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
7. นางสาวนภา
พาดี
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
8. นายคิณ
ประชุม
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
9. นางมัทนา
เกตุสิงห์น้อย
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1. ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ
ผู้อานวยการโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา
ฟ้าเลิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.เจษฎา
แก้วจิโน
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายไชรัตน์
สุติบุตร์
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
5. นายสมบูรณ์
แก้วร่มวงค์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
6. นางวรปรัชญ์
หลวงโย
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
7. นางนิตยา
ทาเป็ก
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
8. นายเดชา
คาถิน
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
9. นางเกศิรินทร์
รัตนรักษ์มงคล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
10. นางหิรัญญา
แก้วสุข
ครูโรงเรียนพญาลอ
กรรมการ
11. นายอรุณ
จาปาไหล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
12.นายมนต์มนัส
ส้มจีน
รองผู้อานวยการโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสุภาภรณ์
เป็งวัน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานงานกับคณะกรรมการ
การแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ
ชุ่มใจ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนวลี
อิ่นศิริ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
3. นางเครือลัดดา
กลมไล
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
4. นางประวินวรรณ
สวาสดิ์มิตร
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
5. นางอุษณีย์
จันทร์สุริยา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
6. นางอ้อมใจ
จันทร์กิเสน
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4 – ม.6
1. นางอัมพร
เพียรการ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ
ณ น่าน
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
3. นางพัชรินทร์
สุขประสาน
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
4. นางสุทธญาณ์
นามวงศ์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นางนงนุช
วันทิตย์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
6. นางวาสนา
ปาลี
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.1 – ม.3
1. นางกรรณิกา
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา
อานนท์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ ขันธะรัก
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นายภิรพชน์
ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววลัยพรรณ กันดี
ครูโรงเรียนประชาบารุง
กรรมการ
6. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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5. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.4 - ม.6
1. นางอุษณีย์
จันทร์สุริยา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช
วันทิตย์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวจามจุรี
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
กรรมการ
4. นางอิสรา
ทองรุ่ง
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจ
ครูโรงเรียนเชียงคาวืทยาคม
กรรมการ
7. นางประวินวรรณ
สวาสดิ์มิตร
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor :YC) ม.1 – ม.3
1. นางเกศิรินทร์
รัตนรักษ์มงคล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร
สุธรรม
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ
แก้วกันทะ
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์
ดอนศิลา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
5. นางฐิฏิวรฎา
เสาร์จันทร์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวปนัสยา
แก่นพล
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์
พรหมศร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor :YC) ม.4 – ม.6
1. นางราพึง
ศรชัย
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์
สาลี
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัณฑิรา
นิเลปิยัง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรกมาร
4. นางจริญญาพร
จิตตะ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางนนท์ทวรรณ
ยอดสาร
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวล
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา
ริมปิรังษี
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการตัดสิน สภานักเรียน
1. นายนวิพันธุ์
จันทร์ธีระวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์
ส่องเนตร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสุริยาวดี
มะโนวงศ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวศนิสา
ศรีสว่าง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
1. นายพิเชษฐ์
สมฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์
พรหมสิทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางภคอร
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายไพบูลย์
ภิญโญ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
6. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาววัลยา
นาสาร
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวปราณี
ไชยจันดี
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
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9. นายรังสิต
สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
10. นายนันท์
ก้อคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
11. นายเขมรัฐ
วัลลังกา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
12. นางสารภี
บุญชัย
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
13. นายศิริขวัญ
ท้าวล่า
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
14. นางนุสรา
ปัญญานะ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
15. นายชัยพร
ธรรมโยธิน
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
16. นายวัชระ
การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
17. นางสาวกันติสา
โภคาภรณ์
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
18. นางกัลยา
เป็กเครือ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
19. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
20. นายเกชา
ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
21. นายญวน
ศรีชัยคา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
22. นางศิริขวัญ
วงค์ชุมพันธ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขันฝ่ายต่างๆ
และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
1. แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation. ม.1-ม.3 (เวลา 5 ชั่วโมง)
1. นายปริญญ์
พันธ์ดี
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด
วงศ์ขัติ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
3. นางมยุรี
ปนยะ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชัยพร
ธรรมโยธิน
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
5. นางสารภี
บุญชัย
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
6. นางพัชรี
สารงาม
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นางสาวกษิรา
ศศิภาศุภสิน ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา
เป็กเครือ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวคริษฐา
เผ่าปินตา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวโสภา
มูลเทพ
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชานาญยา
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
7. นายพิภพ
ยอดอ้อย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
8. นางสาวศศิร์อร
ศักกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นางสาวกษิรา
ศศิภาศุภสิน ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล
ไชยสุข
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางสาวคริษฐา
เผ่าปินตา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวโสภา
มูลเทพ
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
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6. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชานาญยา
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
7. นางสาวจารุณี
ขันใจ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
8. นางสาวศศิร์อร
ศักกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (เวลา 5 ชั่วโมง)
1. นายชาญยุทธ
พิริยะสิทธิการ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
2. นายศิริขวัญ
ท้าวล่า
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศฯ พะเยา
3. นายณรงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4. นางสาวภัทรจิต
ดิลกเดชาพล ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6. นายวีรพนธ์
พลเมฆ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
7. นางสาวจารุณี
ขันใจ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
8. นายยศ
กันทายวง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เวลา 5 ชั่วโมง)
1. นายชาญยุทธ
พิริยะสิทธิการ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
2. นายศิริขวัญ
ท้าวล่า
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นายณรงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
4. นางสาวภัทรจิต
ดิลกเดชาพล ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
5. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6. นายวีรพนธ์
พลเมฆ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
7. นายอิทธิพล
อินดารงค์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
8. นายยศ
กันทายวง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book. ม.1-ม.3 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นางสาวปราณี
ไชยจันดี
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
2. นางสาวอาพรรณ กันทวงค์
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นางธัญฐิติ
เกตุอ๊อด
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
4. นายยุทธนันท์
กามอ้อย
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
5. นางสาววิไลวรรณ ขันใจ
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
6. นางสาววัลยา
นาสาร
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
7. นายประหยัด
วงศ์ขัติ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
8. นางจิรปรียา
ชัยทะ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นายรังสิต
สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
2. นางกรรณิการ์
ปัฐวี
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
3. นายภานุวัฒน์
จันทร์วิลัย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
4. นายณฐกร
ขุ่ยคา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
5. นางศิริขวัญ
วงค์ชุมพันธ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6. นายภุมริน
ยมหา
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
7. นางสาวปรีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
8. นางราตรี
คาปัน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นายไพบูลย์
ภิญโญ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร
ตาบัง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
3. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายเขมรัฐ
วัลลังกา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
5. นางพัชนี
วุฒินะเดช
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวจิรสุดา
กุมาลี
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นายไพบูลย์
ภิญโญ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ประธานกรรมการ
2. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
3. นายเขมรัฐ
วัลลังกา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางพัชนี
วุฒินะเดช
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวจิรสุดา
กุมาลี
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
6. นายปริญญ์
พันธ์ดี
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
10. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Applications ม.4-ม.6 (เวลา 5 ชั่วโมง)
1. นางศิริขวัญ
วงค์ชุมพันธ์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์
ยังมั่ง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายพิภพ
ยอดอ้อย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ พะเยา กรรมการ
4. นายเอกพงษ์
แก่นจันทร์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
5. นายจรัล
ฟังเร็ว
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
6. นายณงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
11. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (เวลา 3 ชั่วโมง)
1. นายญวน
ศรีชัยคา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์
ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางชญานนท์
หมดสังข์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
5. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
6. นายปัณณ์
ปัญโญใหญ่
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรัท
หมั่นการ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์
แก่นจันทร์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
3. นางสาวณัฐณี
อินทวงษ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายนันท์
ก้อคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นายประพันธ์
ปนยะ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
6. นางจารุวัฒน์
ชูไว
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวรัท
หมั่นการ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์
แก่นจันทร์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
3. นางสาวณัฐณี
อินทวงษ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
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4. นายนันท์
ก้อคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
5. นายประพันธ์
ปนยะ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
6. นายเหนือสยาม
สิงห์แก้ว
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
14. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 (เวลา 5 ชั่วโมง)
1. นางรุ่งทิพย์
ขันธวงค์
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นายสุรินทร์
ดีแก้วเกษ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. นางสาวกันติสา
โภคาภรณ์
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
4. นางสาววัลยา
นาสาร
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
5. นางจารุวัฒน์
ชูไว
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
6. นางกัลยา
เป็กเครือ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนันท์
ก้อคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
2. นายวิวัฒน์
ดาปุก
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นายกรุง
วงค์ไชย
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
4. นายวรันย์
ปัญญา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นายปริญญ์
พันธ์ดี
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
6. นายหาญ
นันกาวงค์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
2. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์
แก่นจันทร์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
2. นายเหนือสยาม
สิงห์แก้ว
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นายเกชา
ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
4. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
5. นายสุรินทร์
ดีแก้วเกษ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
6. นายวรัท
หมั่นการ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
3. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายญวน
ศรีชัยคา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
2. นายพิภพ
ยอดอ้อย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นายกรุง
วงค์ไชย
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
4. นางศิวาพร
เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5. นายหาญ
นันกาวงค์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
6. นายนันท์
ก้อคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
4. การแข่งขันหุน่ ยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์
แก่นจันทร์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
2. นายเหนือสยาม
สิงห์แก้ว
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
3. นายเกชา
ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
4. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
5. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
6. นายวรัท
หมั่นการ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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5. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายญวน
ศรีชัยคา
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์
ดาปุก
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นายกรุง
วงค์ไชย
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
4. นางศิวาพร
เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นายหาญ
นันกาวงค์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
6. นายนันท์
ก้อคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการและเลขานุการ
6. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์
พวงลาใย
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเหนือสยาม
สิงห์แก้ว
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นายเกชา
ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายเอกพงษ์
แก่นจันทร์
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
6. นายวรัท
หมั่นการ
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. การแข่งขันโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ
ยอดอ้อย
ครูครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
3. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายจิรภัทร
ตาบัง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
6. นางศิวาพร
เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. การแข่งขันโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปวริสร สิริสินจิรกร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ
ยอดอ้อย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายชินโชติ
บุญสิงมา
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายจิรภัทร
ตาบัง
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
6. สุรินทร์
ดีแก้วเกษ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นายเฉลียว
วรรณทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์
วงค์ใหญ่
รองผู้อานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
3. นางอารีรัตน์
นาแพร่
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายปัณณ์
ปัญโญใหญ่
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวกษิรา
ศศิภาศุภสิน ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
6. นางธนพรรณ
ทวีโค
ครูโรงเรียนราชประชาฯ 24
กรรมการ
7. นางสารภี
บุญชัย
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
8. นายฉัตรชัย
สิงห์กา
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
กรรมการ
9. นางพรสาย
ศรีตระกูล
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
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10. นางณัฐปวริสร
สิริสรจิรกร
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
11. นางสาวกันติศา
โภคากรณ์
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
12. นางกรณ์วิการ์
สัมฤกธิ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
13. นายพิภพ
ยอดอ้อย
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
14. นายนาวิน
กาวี
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
15. นายไพบูลย์
ภิญโญ
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
16. นายเขมรัฐ
วัลลังกา
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
17. นางนงคราญ
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
กรรมการ
18. นายประพันธ์
ปนยะ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
19. นางสาวกัญญาณี
ชวาเขียว
รองผู้อานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวพนิดา
ดวงทิพย์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนลยี ประสานงานกับ
คณะกรรมการการแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
ประกอบด้วย
1. นางอัมพร
ทิศสุกใส
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายจานง
คามูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
4. นางสาวสุภา
ตันใจเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
ประกอบด้วย
1. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภา
ตันใจเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นายจานง
คามูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
4. นายไพโรจน์
กาวิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 10 คน
กรรมการ
5. นางอัมพร
ทิศสุกใส
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดนักเรียน บริการน้าดื่ม อาหารกลางวันและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
ประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์
กาวิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ
2. จัดทาผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
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5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สาหรับใช้แข่งขันทักษะการงานอาชีพ
ประกอบด้วย
1. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2 นายไพโรจน์
กาวิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นายจานง
คามูล
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสาหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับห้องที่แข่งขัน รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประกอบด้วย
6.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
1. นางสาวพนิดา
ดวงทิพย์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา
ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายณัฐดนัย
ดาคง
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
4. นางมลธิลา
สุริยะไชย
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
5. นางอรศรี
เวียงลอ
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
6.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6
1. นางสาวพนิดา
ดวงทิพย์
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา
ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายณัฐดนัย
ดาคง
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
4. นางมลธิลา
สุริยะไชย
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
5. นางอรศรี
เวียงลอ
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
1. ดร.อรุณี
เมืองมา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์
กันคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
3. นางกรวิการ์
ก๋าสุข
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4.นางวรวรรณ
ทิพย์รัตน์
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.4 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. ดร.อรุณี
เมืองมา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์
กันคา
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
3. นางกรวิการ์
ก๋าสุข
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
4. นางวรวรรณ
ทิพย์รัตน์
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นายภูวนัย
ไคร้ศรี
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.5 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
1. นางมณฑยา
ศรีสุข
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางกรณ์วิการ์
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ
กาวีละ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
4. นางอารีรัตน์
นาแพร่
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวรรณพร
กาติ๊ป
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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6.6 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. นางมณฑยา
ศรีสุข
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางกรณ์วิการ์
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ
กาวีละ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
4. นางอารีรัตน์
นาแพร่
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางวรรณพร
กาติ๊ป
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.7 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
1. นางนงคราญ
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ
กาชัย
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสุนันทา
อ้ายสุรินทร์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนัทวัฒน์
พลเมฆ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา ยะมา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
6. นายประพันธ์
จันทนะ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
7. นางอัมพร
ทิศสุกใส
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.8 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6
1. นางนงคราญ
พรหมเผ่า
ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ
กาชัย
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสุนันทา
อ้ายสุรินทร์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นายนัทวัฒน์
พลเมฆ
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา ยะมา
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
6. นายประพันธ์
จันทนะ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
7. นางอัมพร
ทิศสุกใส
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.9 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
1. นายมนตรี
รอดเสวก
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์
ทองอุ๋น
ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
กรรมการ
3. นายปิติ
โกฏยา
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์
แสนพรมมา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
5. นายศัตยา
ทรินทร์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.10 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. นายอรุณ
จาปาไหล
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ
เพียรจริง
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นายอานันต์
อะภิวัน
ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
กรรมการ
4. นายไพโรจน์
กาวิน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ
รอดเสวก
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.11 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
1. นางศิริรัตน์
จองพินิจสถิต ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพรสาย
ศรีตระกูล
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายนพดล
ธรรมใจอุด
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
4. นางพัชรา
จันทร์ทิพย์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
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5. นางอนัญญา
สมฤทธิ์
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.12 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. นางศิริรัตน์
จองพินิจสถิต ครูโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางพรสาย
ศรีตระกูล
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นายนพดล
ธรรมใจอุด
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการ
4. นางพัชรา
จันทร์ทิพย์
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางธนพรรณ
ทวีโค
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการและเลขานุการ
6.13 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
1. นางวิไล
วัฒนาพร
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์วิทย์
ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา
ประวังเทพ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางฐานิตา
ประวัง
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์
เถระ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางธนพรรณ
ทวีโค
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการและเลขานุการ
6.14 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. นางวิไล
วัฒนาพร
ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์วิทย์
ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา
ประวังเทพ
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
3. นางฐานิตา
ประวัง
ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์
เถระ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางธนพรรณ
ทวีโค
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24
กรรมการและเลขานุการ
6.15 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
1. นางสุทิน
จันทิมา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจานงค์
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์
ศรีสุข
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นางจิรสุตา
เมืองอินทร์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นางสาวสุภา
ตันใจเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.16 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. นางสุทิน
จันธิมา
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจานงค์
ไชยมงคล
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์
ศรีสุข
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นางจิรสุตา
เมืองอินทร์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
5. นางสาวสุภา
ตันใจเพชร
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6.17 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3
1. นางปราณี
ปรีชารัตน์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ
อภัยลุน
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์
ชิดสนิท
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นางรัตนภรณ์
ภิญโญฤทธิ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางศรีทอน
อ่างเกียรติกูล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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6.18 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4 - ม.6
1. นางปราณี
ปรีชารัตน์
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ
อภัยลุน
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์
ชิดสนิท
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
4. นางรัตนภรณ์
ภิญโญฤทธิ์
ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
กรรมการ
5. นางศรีทอน
อ่างเกียรติกูล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน กลุ่มนักเรียนเรียนรวม
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการจัดการแข่งขันทักษะ นักเรียนเรียนรวม ประกอบด้วย
1. นายปิยะ
ใจชุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไสว
หาญหทัยพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนประชาบารุง
รองประธานกรรมการ
3. นายทรงกิจ
บุญยืน
รองผู้อานวยการโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุจินต์
สองคาชุม
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
5. นางจารุณี
ขันใจ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
6. นายศรีวิชัย
ธรรมศิริ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
7. นางสุขศรี
ปัญญา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมการ
8. นางปทมาภรณ์
อัมพุธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมการ
9. นางเกษศิริ
วรินทร์รักษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม กรรมและเลขานุการ
10. นางนุชรี
ขุนน้า
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
กรรมและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษาและดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มนักเรียนเรียนรวม ประสานงานกับคณะกรรมการ
การแข่งขันฝ่ายต่างๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม
2. การแข่งขันการเล่านิทาน (ม.1-ม.3) (ทุกความบกพร่อง)
1. นางนุชรี
ขุนน้า
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์
แก้วสา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
3. นางนพรัตน์
ปราศรัย
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
4. นางอ้อมใจ
จันทร์กิเสน
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวกลมลักษณ์ มณีจันทร์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมและเลขานุการ
3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก (ม.1-ม.3) (ทุกความบกพร่อง)
1. นางปทมาภรณ์
อัมพุธ
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. น.ส.จุฬามณี
ฟ้าแลบ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
3. น.ส.จรรยา
ทามัน
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสุพรรษา
ปันต๊ะ
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
5. นางพิชญา พริบไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมและเลขานุการ
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก (ม.4-ม.6) (ทุกความบกพร่อง)
1. นางสาวสุจินต์
สองคาชุม
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายมรุต
ชลฤทธิ์
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กรรมการ
3. นางกัญญา
วงศ์ใหญ่
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมการ
4. นางอทิตตา
เผ่ากันทะ
ครูโรงเรียนงาเมืองวิทยาคม
กรรมการ
5. นางศิริวรรณ
ณ น่าน
ครูโรงเรียนถ้าวิทยาคม
กรรมและเลขานุการ
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5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเคอร์ (ไม่จากัดช่วงชั้น) (ทุกความบกพร่อง)
1. นางจารุณี
ขันใจ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิภา
ก๋าสุก
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
3. นางณิชกานณ์
มั่งมา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคา
ครูโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม
กรรมการ
5. นางพัชนี
ถูกจิตร์
ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรรมและเลขานุการ
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ม.1-ม.3) (ทุกความบกพร่อง)
1. นายศิริชัย
ธรรมศิริ
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์
อินทรวิชัย
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
3. น.ส.สุรีรัตน์
ลาบุตรดี
ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
กรรมการ
4. น.ส.วรลักษณ์
ดอนศิลา
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
5. นางมยุรี
เชื้อหมอ
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมและเลขานุการ
7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ม.1-ม.3) (ม.4-ม.6) (ทุกความบกพร่อง)
1. นางสุขศรี
ปัญญา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายวชา
ภิมุข
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
กรรมการ
3. นางวันดา
วิลัย
ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอิทธิกร
มาฟู
ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
5. นายชนดร
พิทักษ์วารี
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
กรรมและเลขานุการ
8. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะ นักเรียนเรียนรวม
ประกอบด้วย
1. นางบุญสิตา
วิริยะพันธุ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี
หงส์สิบสอง
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวสุภัตรา
คานะ
เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการ
3. นักเรียนผู้ช่วย
โรงเรียนจุนวิทยาคม จานวน 5 คน
กรรมการ
4. นางพิชญา
เทพไหว
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด
- ชุดที่ 1 นาส่งห้องศูนย์ฯ
- ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน
9. คณะกรรมการบริหารและปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรวม
1. นางบุญสิตา
วิริยะพันธุ์
ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจริญญาพร
จิตตะ
ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
3. นางนุชรี
ขุนษา
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม กรรมการ
4. นักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคมชาย 5 คน
กรรมการ
5. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์
ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรัฐการ
ธรรมสิทธิ์
ครูโรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ดูแลและให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการ
2. จัดบริการน้าดื่ม อาหารและอาหารว่างแก่คณะกรรมการตัดสิน
3. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มความสามารถเพื่อให้การแข่งขันสาเร็จลุล่วง
ด้วยดีทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายอุทร นัดดากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
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