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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ที่  512 / 2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63  
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม 1  

------------------------------ 

 ด้วย ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 รอบคัดเลือก ตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 38 กลุ่ม 1 จะด าเนิ นการแข่งขัน ระหว่างวันที่  7 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขัน และการตัดสินคัดเลือกตัวแทนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขัน ตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการประสานงาน กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายกิตติพงศ์  พพิฒัน์ศิวพงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38                   ที่ปรึกษาและประธาน  
    2. นายสวัสดิ์ ใจหาญ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              รองประธานกรรมการ 
     3. นายวรินทร์  ช านาญผา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              กรรมการ  
 4. นายพยอม  วงษ์พูล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              กรรมการ 
 5. นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 38              กรรมการ 
   6 นายธีรศักดิ์  คงเจริญ    ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
                                         มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุโขทัย                                         กรรมการ 
    7. นายจารุวัตร สุวานิช   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
    8. นางสาวสุวรีย์  สุขแสน ศึกษานิเทศก์ สพม. 38                       กรรมการและเลขานุการ  
    9. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม   ศึกษานิเทศก์ สพม 38                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  มีหน้าที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสรุปรายงายผลการแข่งขัน จุดที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ
ประกอบด้วย  
 2.1 นายธีรศักดิ์ คงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม     ประธานกรรมการ  
 2.2 นางวารินทร์ เหลืองสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ  
 2.3 นายสรรเสริญ  วงษ์ปัน รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการ  
 2.4 นายอ านวย   อินทโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 2.5 นายภาณุพงศ์  ธนูสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยา  กรรมการ 
 2.6 นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ  
 2.7 นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ  
 2.8 นายสุทน  ทับจาก   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์   กรรมการ  
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 2.9 นายวิเชียร พรหมปั้น  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 2.10 นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 2.11 นางสาวนาตยา  ค าน้อย รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 2.12 นายประวิท  วิริยะพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ  
 2.13 นางสาวสุวรีย์  สุขแสน ศึกษานิเทศก์ สพม 38    กรรมการ 
 2.14 นางสาวระย้า  คงขาว ศึกษานิเทศก์ สพม 38    กรรมการ 
  2.15 นายไพบูลย์  พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 2,16 นายสังวาลย์  พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.17 นายไชยรัตน์  พรกระแส ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม 1 สนามแข่งขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 3.1 คณะเลขาและประสานงานทั่วไป มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดงานฯ 
จัดท าเอกสารหลักฐาน แฟ้มการแข่งขัน ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระฯ และรับผลการแข่งขันให้กรรมการสรุปผลการแข่งขัน
กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายไพบูลย์  พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
  3) นางสุรางคนา  คุปตรัตน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 - ประสานงานกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
  4) นางสาวนุชนารถ ทองเงิน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 

 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  5) นางสาววิภาศิริ ทากะถา  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 - ประสานงานกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
  6) นางสาวภัทรีรัชฎ์ สุวรรณพฤกษ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7) นางสาวอมรา  แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  8) นางสาวธัญลักษณ์ ไทยกล้า  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 - ประสานงานกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
  9) นางสาวปิยนุช  น้อยคง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  10) นางสาวครองขวัญ ตุงคะสิริ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
 -  ประสานงานกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
  11) นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  12) นายไชยรัตน์  พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  13) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป  
โดยใช้สถานที่ร่วมกับศูนย์ประสานงาน และใช้การสื่อสารทาง Website กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายสุนัย  ศรีม่วง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นางมณชนก  หนูแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  3) ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  4) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
  5) นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  6) นายจักรพันธ์  โพธิ์ดีงาม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  7) นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 ฝ่ายสถานที่โดยทั่วไป มีหน้าที่จัดการสภาพอาคารสถานที่โดยทั่วไปให้อยู่ในสภาพ สะอาด เรียบร้อย  
พร้อมใช้งาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้จัดการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระฯ และแก่ราชการ กรรมการประกอบด้วย 
  1) จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) หัวหน้าอาคารทุกอาคารของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นักการภารโรงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมทุกคน    กรรมการ 
  4) นายธราวัฒน์  เรืองจิรโรจน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  5) นายธงชัย  รักถึง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยและเลขานุการ 

 3.4 ฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  มีหน้าที่จัดสถานที่การแข่งขันแต่ละรายการให้เรียบร้อย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ระบบการแข่งขัน  กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายไพบูลย์    พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2) นักการภารโรงประจ าอาคารทุกอาคารของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
  4) จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่จัดการเรียบเรียงเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เช่น การรับเงินจาก สพม.38  
การเบิก-จ่าย กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
  2) นางนิตยา  พรามจร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นางสาวภัทรีรัชฎ์ สุวรรณพฤกษ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  5) นางสมใจ  พงษ์สิงห์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  6) นายสังวาลย์  พลอยด า รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ

7) นางชนกานต์  กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.6 ฝ่ายสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้คณะกรรมการกลาง กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1) นายประสาน  โชติมน   ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม ประธานกรรมการ 
   2) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
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   1. นายสงกรานต์ เสมาทอง กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
   2. นายสุนทร  สุคนธ์พานิช กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
   3. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
   4. นางเฉลิม  พรกระแส กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. นางวรี  ยงค์เจาะ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
   6. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
   7. นางนงเยาว์ มารดาพิทักษ์ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   8. นายธงชัย  รักถึง  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
   9. นายสมเกียรติ สมกูล  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.7 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการจราจรในบริเวณการ
แข่งขัน กรรมการประกอบด้วย  

1) นายประยุทธ  ครุธแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นายสุระ  ไทยกล้า  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 

  3) นายวิรัตน์  ตันติกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  5) นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  6) นายสมเกียรติ  สมกูล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  7) นางสุวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  8) นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  9) นางสาวสุภาพร สีนวล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  10) สารวัตรนักเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    กรรมการ 
  11) นายวิรัตน์  ตันติกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 คณะกรรมการแสง – เสียงและบันทึกภาพ  มีหน้าที่จัดและควบคุมระบบแสง – เสียง กองกลาง 
ในบริเวณเวทีศักยภาพ ระบบไฟฟ้าในการประกวดโครงงาน , สิ่งประดิษฐ์ และเวทีนอกอาคาร ตลอดจนการบันทึกภาพ  
กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  2) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขัน มีหน้าทีร่ับผลการแข่งขันจากทีมประสานงาน 
สรุปผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศทาง Website กรรมการประกอบด้วย 
  1) นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  ประธานกรรมการ 
  2) นายจ าเริง  เชื้อประดิษฐ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
  3) นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  5) นายเฉลิมพล  อินทรสอาด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.10 คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าทีป่ระเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ทุกกิจกรรม กรรมการประกอบด้วย 
  1) นางสาวกาญจนา มณีวัลย์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  2) นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  3) นางอารีย์  สาเกกูล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
  4) นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

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

   4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       นายนิคม  จันทร์อ่ิม    รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 

นายสงกรานต์  เสมาทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-3 

 1. ครูศิริวรรณ  พันทะยัก   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. ครูสุชารัตน์  เรืองจิรโรจน์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 3. ครูนิสา  วงศ์คามรัตนภูมิ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 4. ครูชญานิศ  อินอยู่    ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

2. การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-6  
 1. ครูภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูสุชารัตน์  เรืองจิรโรจน์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. ครูโชติรส  แมลงภู่    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. ครูเมทินี  เม้าทุ่ง     ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. ครูวิเชียร  โพธิ์จันทร์    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

3. เรียงความและคัดลายมือ ม.1-3 
 1. ครวูาสนา  ทิพพาหา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 2. ครกูมลวรรณ  คงเชื้อสาย   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. ครปูิยะพันธ์  จันทร์ใด    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 4. ครเูบ็ญจวรรณ  จอมศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ  
 5. ครกูัญกมล  ศรีจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
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4. เรียงความและคัดลายมือ  ม.4-6 
 1. ครเูสาวณีย์  อรุณแจ้ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. ครคูุณารักษ์  แสนสุด    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครโูชติรส  มาลัยคู่    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครสูุวิตา  คล้ามทุ่ง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูดารณี  ทันเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

5. ท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-3 
1. ครนูันท์นภัส  มากุล     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูพ็ญประภา  รัตนเสถียร   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครวูริศรา  เรียงเรียบ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครสูายรุ้ง  อยู่คร    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 6. ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.4-6 
1. ครูวันทนีย์  สุขเจริญ     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูกาญจนา  เรืองทุ่ง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครสูายรุ้ง  อยู่คร    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครวูิรัช  ปาณะดิษ    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 7. สุนทรพจน์  ม.1-3 
1. ครภูัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครดูวงเดือน  กิติประสาท    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครธูนพล  ไชยยะ    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูนุจรินทร์  เรืองเดช     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูนิตยา  คุ้มจันทร์     ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูดอกไม้  สุขชื่น   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 8. สุนทรพจน์  ม.4-6 
1. ครูธีรพงษ์  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครมูนัสยา  พุ่มพวง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูนิตยา  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูดอกไม้  สุขชื่น    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 9. แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-3 
1. ครธูีรพงษ์  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครธูงชัย  สันติชาติ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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3. ครูนิสา  วงค์ค ารัตนภูมิ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครเูฉลิมพล  คนตรง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ  
5. ครสูิริวรรณ  ทัพไทย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูรพีพรรณ  สายโกสุม    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 10. แต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ม.4-6 
1. ครธูีรพงษ์  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครธูงชัย  สันติชาติ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนิสา  วงค์ค ารัตนภูมิ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครเูฉลิมพล  คนตรง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครสูิริวรรณ  ทัพไทย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูรพีพรรณ  สายโกสุม    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายประวิท  วิริยะพงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 
นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์  ม.1-3 

1. ครูสมใจ  พงษ์สิงห์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูกาญจนาพร  แจ้งแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูสายชล  โพธิ์คง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูธีระวุฒิ  ซาวเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางวาริน  สอนง่าย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. ครูปุณยวีร ์ ศศิจรัสวงษ์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 
1. ครูวิไล  นิลทวี     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
2. ครูฐิตินันท์  เหรียญทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนิภาพร  ไทยหล่อ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูจ าปา  ทับกรุง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูธีระวุฒิ  ซาวเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูวิษณุ  อินปาน    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

  7. ครูโรจนัสถ์  อรุณวิง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ  

 3. โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-3 

 1. ครูสุมาลี  หมากผิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  

 2. ครูกรรณิกา  อุดมกีรติกุล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 3. ครูจ าปา  ทับกรุง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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 4. ครูดวงพร  มากล้ า    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 5. ครูแพรวนภา  เมฆตานี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 4.  โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-6 

1. ครูสุมาลี  หมากผิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ  
2. ครูกรรณิกา  อุดมกีรติกุล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครจู าปา  ทับกรุง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูดวงพร  มากล้ า   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูแพรวนภา  เมฆตานี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-3 
1. ครูทวีรัตน์  เหรียญทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐิติพร  เทียนศรี   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ  
3. ครูสุมาลิน  ดอกไม้   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. ครูปิยะนุช  อาณาเขต   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูศรัญย์กร  เกิดร่าง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-6 
1. ครูทวีรัตน์  เหรียญทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐิติพร  เทียนศรี   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ  
3. ครูสุมาลิน  ดอกไม้   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. ครูปิยะนุช  อาณาเขต   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูศรัญย์กร  เกิดชั่ง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 7. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 
1. ครูภาณุวัฒน์  มารดาพิทักษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูธวัชชัย  สนคง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูวุฒิพงษ์  มาลา    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูศลิษา  ช านาญช่าง   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 8. สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6 
1. ครูภาณุวัฒน์  มารดาพิทักษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูธวัชชัย  สนคง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูวุฒิพงษ์  มาลา    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูศลิษา  ช านาญช่าง   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 
1. ครูณัฐวรรณ  มั่นใจ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสุภามาศ  วงศ์ฉลาด   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูศิลดา  ชินนอก    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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4. ครูอัจฉราภรณ์  พันธ์อุดม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูภควรรณ  จิติ     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 
1. ครูอุษา  พุฒลา     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูมะลิวัลย์  ทองอิน  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูดุสิต  นาจรัส     ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูโรจนัสถ์  อรุณวิง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูนฤมล  สุดเงิน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นายณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายสุนทร  สุคนธ์พานิช  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

1. ครูเสน่ห์  เขียวแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูชลิดา  เหล็กสิงห์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุติ  คงเผื่อน     ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูร าเพย  จันทร์จเร    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูกนกวรรณ  ทับเนียมนาค   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 6. ครูภัทรานิษฐ์  ธนสัญชัย   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 

1. ครูสว่าง  จันทร์เจาะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูนิรุตติ์  หมื่นสิน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูชลกาล  แก้วทุ่ง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูปัทมา  นาจรัส    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจินตนา  บุญตา    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูสะใบ  ครุธเกตุ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 3. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 
1. ครูสมหมาย  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูวรรณพร  วิทธวัช    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูศักดิ์ศรี  สายสิน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูยุพา  สุนทรีมณีกริช    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูวาริณี  หอมหวล   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
6. ครูพรทิพย์  อินอยู่   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ  

 4. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 
1. ครูสุชาดา  รังษีสุทธิพร    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูอภิวรรณ  แก้วภูสี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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3. ครูพัลลภ  นิ่มบัว    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูจรรยา  ทุเรียน    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูค ามี  ชัยรักษา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 
1. ครูจริยา  เฉยเม     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูกรรณิการ์  วงศ์กลม   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนิภาวรรณ  เกตุสาคร    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูทิพวรรณ  วังสุข    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูพรรณิพา  เมฆพัฒน์   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ) 

 6. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 
1. ครูสวรส  ปานเกิด    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภกิจ  แก้วแดง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูรพี  อาภัย     ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูสุรพล  อุปถัมภ์   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ม.1-3 
1. ครูขวัญใจ  สังข์จันทร์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูสุธิดา  ทับจาก    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูกัณฑิมา  ทาจิตต์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูวีรยา  วันสอน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูพัชรินทร์  โพธิ์เรอืง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 8. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ม.4-6 
1. ครูอรชพร  ญานสว่าง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูนิภาภรณ์  แคนหนอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนวนิตย์  วิเชียรโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูสิน  นุ่มพรม     ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสันท์ชัย  นัยติ๊บ   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 9. ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
1. ครูณรรตธร  คงเจริญ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูมาศกร  แท่งทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครอัูญญารัตน์  ค าก้อน    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. ครูสุภาภรณ์  รอดเท่ียง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูอนุชา  แป้นจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
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 10. ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 
1. ครูณรรตธร  คงเจริญ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูมาศกร  แท่งทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอัญญารัตน์  ค าก้อน    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. ครูสุภาภรณ์  รอดเที่ยง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูอนุชา  แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 11. การแข่งขันเครื่องบินยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืนดิน) ม.1-3 
1. ครูค ารณ อินทร์พ่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเก้ือกูล  เรืองฤทธิ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูอัฎฐชา  อ าพร    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูจักรกฤษณ์  สุขรอด    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเอกสิทธิ์  ทับทอง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 12. การแข่งขันเครื่องบินยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3 
1. ครูค ารณ อินทร์พ่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเก้ือกูล  เรืองฤทธิ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูอัฎฐชา  อ าพร    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูจักรกฤษณ์  สุขรอด    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเอกสิทธิ์  ทับทอง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 13. การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-6 
1. ครูค ารณ อินทร์พ่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเก้ือกูล  เรืองฤทธิ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูอัฎฐชา  อ าพร    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูจักรกฤษณ์  สุขรอด    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเอกสิทธิ์  ทับทอง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 14. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์(Fantary Flying) ม.4-6 
1. ครูค ารณ อินทร์พ่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเก้ือกูล  เรืองฤทธิ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูอัฎฐชา  อ าพร    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ ์ กรรมการ 
5. ครูจักรกฤษณ์  สุขรอด    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเอกสิทธิ์  ทับทอง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
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4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายสมบัติ  ป้อมฉิม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายเชวง   ครุธเกตุ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอย รองประธานกรรมการ 
นางเฉลิม  พรกระแส  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 

 1. เพลงคุณธรรม  ม.1-3 
1. ครูพนม  พุฒลา     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภมาตรา  หลังสันเทียะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูขนิษฐา  ทองมน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูศราวุธ  โฆสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูมนฤทัย  หลวงวงษ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูณัฐภรณ์  แสนโส  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 2. เพลงคุณธรรม ม.4-6 
1. ครูพนม  พุฒลา     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภมาตรา  หลังสันเทียะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูขนิษฐา  ทองมน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูศราวุธ  โฆสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูมนฤทัย  หลวงวงษ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูณัฐภรณ์  แสนโส  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 3. โครงงานคุณธรรม ม.1-3 
1. ครูภรณี  กังวาล     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ   
2. ครูสุพจนา  สุนันทวนิช    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูน้ าค้าง  หุตตะวัฒนะ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. ครูยุพิน  ม่วงเขียว    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสมศักดิ์  สาเกกูล   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 4. โครงงานคุณธรรม  ม.4-6 
1. ครูภรณ ี กังวาล     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสุพจนา  สุนันทวนิช    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูน้ าค้าง  หุตตะวัฒนะ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
4. ครูยุพิน  ม่วงเขียว    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสมศักดิ์  สาเกกูล   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 5. ภาพยนตร์สั้น  ม.1-6 
1. ครูภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกรียงไกร  เตชา    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูศุภรัตน์  ช านาญผา    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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4. ครูปลวัชร  พุ่มพวง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสมพร  สินสมุทร    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 6. ละครคุณธรรม  ม.1-6 
1. ครูเฉลิม  พรกระแส    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูวรรณิศา  เจิมนิ่ม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูสัจพจน์  ต้นสมบูรณ์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

 7. ละครประวัติศาสตร์ ม.1-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
 8. เล่านิทานคุณธรรม  ม.1-3 

1. ครูสมปอง  ปานเมือง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมศรี  เจริญศิริ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเพชรรัตน์  ทับจาก    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูณัฐภรณ์  แสนโส    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

 9. เล่านิทานคุณธรรม  ม.4-6 
1. ครูสมปอง  ปานเมือง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมศรี  เจริญศิริ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเพชรรัตน์  ทับจาก    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูณัฐภรณ์  แสนโส    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

 10. มารยาทไทย  ม.1-3 
  1. ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย      กรรมการ 

2. ครูรุจี  วันวงษ์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูอุไรพร  พลแก้ว    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูสุพจนา  สุนันทวนิช    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูสุทธิพร  จันทร์ฝอย   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
7. ครูนิภา  โคตรผาย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 11. มารยาทไทย ม.4-6 
  1. ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย      กรรมการ 

2. ครูรุจี  วันวงษ์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูอุไรพร  พลแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
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5. ครูสุมาลี  อวยพร    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูวันชัย  วงศ์เทพนิวัติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูสุทธิพร  จันทร์ฝอย    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 12. สวดมนต์แปล  ม.1-6 
1. ครูเอกชัย  วงษ์แสงทอง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสัญชัย  คงสมบูรณ์   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูรัตนา  สิทธิศักดิ์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูมงคล  สุนทรีสุริยพงศ์   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสุภัสสรณ์  ค าแหง  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายประยุทธ  ครุธแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
นายธงชัย  รักถึง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. แอโรบิก ม.1-6 

1. ครบูุญมี  มะริด     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครวูัชรินทร์  ม่วงเขียว    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูวิโรจน์  จันทร์เพ็ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครธูีรพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครอูาทิตย์  ก าจัด    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

2. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3 
1. ครวูีระศักดิ์  หมอกมืด   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครสูายทพิย์  อ๊อดพันธ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูปราณี  น้อยคง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครฉูัตรมงคล ไกรโกญจะนาท   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูพิกุลทอง  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

3. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 
1. ครวูีระศักดิ์  หมอกมืด   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครสูายทิพย์  อ๊อดพันธ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูปราณี  น้อยคง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครฉูัตรมงคล ไกรโกญจะนาท   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูพิกุลทอง  อยู่ป้อม    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

4. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3 
1. ครูมานะ  พรมมิ     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูกรกช  วิสุทธลักษณ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูยุพิน  ขาวทุ่ง     ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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4. ครูจรัส  สุริโย     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูพจน์  จันทพันธ์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

 6. ครูชัยณรงค์  เขียวแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6 

1. ครบูุญมี  มะริด     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุญชู  กลับทุ่ง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครวูัชรินทร์  ม่วงเขียว    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูเพียงใจ  ศรีหัตถกรรม    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครปูระจักษ์  ทับกรุง  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางปราณี  จันทราชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
นายชรินทร์  หนูเมือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
นางชูจิต  พรหมราชแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันรวม  “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-3 

1. ครูศิกพร  จินดาประชา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภโชค  ฉางสุวรรณ   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูณัฐพงษ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูสมบัติ  รอดบ้านสวน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

2. การแข่งขันรวม  “ศิลป์สร้างสรรค์”  ม.4-6 
1. ครูศิกพร  จินดาประชา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภโชค  ฉางสุวรรณ   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูณัฐพงษ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูสมบัติ  รอดบ้านสวน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 
1. ครูศิกพร  จินดาประชา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภโชค  ฉางสุวรรณ   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูณัฐพงษ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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6. ครูสมบัติ  รอดบ้านสวน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 
1. ครูศิกพร  จินดาประชา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศุภโชค  ฉางสุวรรณ   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูณัฐพงษ์  บุญจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูสมบัติ  รอดบ้านสวน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

5. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
1. ครูนริศ  ท าม่ัน     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. ครูสนิท  น้อยคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสุจิณต์  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูรัตนาภรณ์  ค ายวง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. ครูชัยนรินทร์  ก่อภพธิติพงศ์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

6. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 
1. ครูนริศ  ท าม่ัน     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. ครูสนิท  น้อยคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสุจิณต์  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูรัตนาภรณ์  ค ายวง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. ครูชัยนรินทร์  ก่อภพธิติพงศ์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

7. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.1-3 
1. ครูนริศ  ท าม่ัน     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. ครูสนิท  น้อยคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสุจิณต์  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูรัตนาภรณ์  ค ายวง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. ครูชัยนรินทร์  ก่อภพธิติพงศ์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
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8. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.4-6 
1. ครูนริศ  ท าม่ัน     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
2. ครูโซษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
4. ครูสนิท  น้อยคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสุจิณต์  แป้นจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูรัตนาภรณ์  ค ายวง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. ครูชัยนรินทร์  ก่อภพธิติพงศ์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

9. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 
1. ครูสันต์  วงศ์มณี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมหมาย  มั่นคง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครเูพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

10. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.1-3 
1. ครูสันต์  วงศ์มณี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมหมาย  มั่นคง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

11. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-6 
1. ครูสันต์  วงศ์มณี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมหมาย  มั่นคง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

12. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3 
1. ครูสันต์  วงศ์มณี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมหมาย  มั่นคง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
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3. ครูโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

13. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-6 
1. ครูสันต์  วงศ์มณี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูสมหมาย  มั่นคง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูโชษิตา  หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. ครูศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

14. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดเอก ม.1-3 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

15. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดเอก ม.4-6 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

16. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดทุ้ม ม.1-3 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
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17. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ระนาดทุ้ม ม.4-6 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคยีง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

18. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ ม.1-3  
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

19. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ ม.4-6 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

20. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงเล็ก ม.1-3 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

21. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ฆ้องวงเล็ก ม.4-6 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 



20 
 

22. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซอด้วง ม.1-3 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
23. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซอด้วง ม.4-6 

ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
24. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซออู้ ม.1-3  
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
25. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  ซออู้ ม.4-6 

ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
26. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  จะเข้  ม.1-3 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
27. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  จะเข้ ม.4-6. 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
28. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขิม 7 หย่อง ม.1-3 

1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกจิ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

29. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขิม 7 หย่อง ม.4-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
30. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   ขลุ่ยเพียงออ ม.1-3 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

 31. แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ม.4-6 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

32. ขับร้องเพลงไทย ม.1-3 
1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
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5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

33. ขับร้องเพลงไทย ม.4-6 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

34. การแข่งขันวงดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
35. การแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
36. การแข่งขันวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ม.1-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
37. การแข่งขันวงดนตรีไทย  วงอังกะลุง ม.1-6 

1. ครูทวีพงศ์  รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูบุษกร  หมอนทอง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุรกิจ  มากล้ า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเคียง  ช านิ     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูกิตติพันธ์  น้อยยม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูเข็มเพชร  ชาติพิมาย    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

 38. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม  ก  ม.1-6 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

39. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม  ข ม.1-6 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

40. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

 41. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
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6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

 42. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

43. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  หญิง ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

44. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

45. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
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46. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

47. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

48. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-3 
1. ครธูีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครขูวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

 49. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-6 
 1.  ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

50. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
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3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

51. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

52. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน ์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

53. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

54. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
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6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
 

55. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ม.4-6 
1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครกูฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

56. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
57. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-6 

1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

58. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุง่    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

59. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-6 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
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6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
 

60. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-3 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

61. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4-6 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

62. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

63. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ม.4-6 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   
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64. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 
1. ครชููจิต  พรหมราชแก้ว    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครเูบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูอาภรณ์  มนตรี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครอูาณิสา  จันทร์อิ่ม    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูอนงค์  บุญหล้า    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

65. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
66. การแข่งขันแสดงตลก ม.1-6 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
67. การแข่งขันมายากล 
 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) 
นายพนม อวยพร    รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 
นายสังวาลย์  พลอยด า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
นางนงเยาว์  มารดาพิทักษ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ผู้ประสานงาน 
1. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3 

 1. ครูนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครูโสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

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

2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครูโสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

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

2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครโูสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 

 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

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

2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครูโสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

5. แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ม.1-3 
 1. ครูนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครูโสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

6. แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 
 1. ครูนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครูโสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

7. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.1-3 
1. ครูลักษณ์พร  เกตุคง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 2. ครูจีระพงษ์  นิ่มนวล    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูประสพ  กระพันเขียว   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูนัททักษร   ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนกุล   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

8. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6 
1. ครูลักษณ์พร  เกตุคง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

 2. ครูจีระพงษ์  นิ่มนวล    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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3. ครูประสพ  กระพันเขียว   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูนัททักษร   ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนกุล   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 9. จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 
1. ครูสุรชาติ  คุปตรัตน์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครบูุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย  ตุ้มศรี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

10. จัดสวนแก้ว ม.4-6 
1. ครูสุรชาติ  คุปตรัตน์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครบูุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย  ตุ้มศรี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

11. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-3 
1. ครนูัททักษร  ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. ครูนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครชูนิดา  กีรติสุธน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครกูัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
6. ครูศิริพร  สนองบุญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. ครูธัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูสุนทรี  อินทโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

12. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 
1. ครนูัททักษร  ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. ครูนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครชูนิดา  กีรติสุธน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
6. ครูศิริพร  สนองบุญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. ครูธัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูสุนทรี  อินทโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

13. การท าแกงมัสมั่น ม.1-3 
1. ครนูัททักษร  ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
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2. ครูนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครชูนิดา  กีรติสุธน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
6. ครูศิริพร  สนองบุญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. ครูธัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูสุนทรี  อินทโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

14. การท ากระทงทอง ม.4-6 
1. ครนูัททักษร  ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. ครูนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครชูนิดา  กีรติสุธน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
6. ครูศิริพร  สนองบุญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. ครูธัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูสุนทรี  อินทโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

15. การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3 
1. ครนูัททักษร  ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. ครูนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครชูนิดา  กีรติสุธน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
6. ครูศิริพร  สนองบุญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. ครูธัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูสุนทรี  อินทโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

16. การท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-6 
1. ครนูัททักษร  ชยานีวรกุล   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
2. ครูนันทนา  เอมะปาน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครชูนิดา  กีรติสุธน   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ   
6. ครูศิริพร  สนองบุญ    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
7. ครูธัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูสุนทรี  อินทโชติ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

17. การแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 
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 ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 
18. การแกะสลักผักผลไม้ ม.4-6 

1. ครูนิตยา  พรามจร    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูประภา  เอ่ียมสะอาด  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูกนกวรรณ  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

4.8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
 นายไพบูลย์   พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

นายสารัตน์   พวงเงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
นายนพดล  อินทร์ลับ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประสานงาน 
1. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-3 

1. ครูภัทร์วดี  มูลดี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูมร  ประชาสน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูเสกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

2. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1-3 
1. ครอูารยา  รักมหาคุณ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูมร  ประชาสน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูเสกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4-6 
1. ครอูารยา  รักมหาคุณ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูมร  ประชาสน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูเสกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 
1. ครูภัทร์วดี  มูลดี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูมร  ประชาสน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
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5. ครูเสกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 

5. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
1. ครูภัทร์วดี  มูลดี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูมร  ประชาสน    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูเสกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
6. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

6. สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ม.1-3 
1. ครูชนกานต์  กฤติธัญกช   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครไูพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครสูุนันทินี  สุขสัวสดิ์    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครรูุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครสูรัญญา  ทองแจ่ม    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูวิเชียร  รามจักร    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
7. ครูนิคม  เขาเหิน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

7. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-3 
1. ครอู าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครภูาวนา  มุขพรหม    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูวัชรา  แย้มมาก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูบรรภพ  สมศักดิ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 
1. ครอู าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครภูาวนา  มุขพรหม    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูวัชรา  แย้มมาก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูบรรภพ  สมศักดิ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

9. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-6 
1. ครอู าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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3. ครภูาวนา  มุขพรหม    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูวัชรา  แย้มมาก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 
5. ครูบรรภพ  สมศักดิ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

10. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-6 
1. ครภูัทร์วดี  มูลดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครภูาวนา  มุขพรหม    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูวัชรา  แย้มมาก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูบรรภพ  สมศักดิ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

11. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 
1. ครไูพจิตร  จันทร์โพยม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูดวงพร  มูลป้อม    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูกีรติ  จันโททัย    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม .1-3 
1. ครไูพจิตร  จันทร์โพยม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูดวงพร  มูลป้อม    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูกีรติ  จันโททัย    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 
1. ครไูพจิตร  จันทร์โพยม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเกตุสุริยงค์  คงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูรุ่งดารา  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูดวงพร  มูลป้อม    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูกีรติ  จันโททัย    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

14. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 
1. ครนูพดล  อินทร์ลับ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครวูรรณฤดี  ค าบุศย์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครรูุ้งดาวรรณ์  กลั่นเรือง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูนิคม  เขาเหิน    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
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5. ครูเบญจวรรณ  จันทร์เมือง   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
 
 

4.9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน) 
นายสาโรช  เกตุสาคร รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 

1. ครูวิษณุ  อ้นบางเขน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครคูมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครธูัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 
1. ครูวิษณุ  อ้นบางเขน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครคูมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครธูัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-3 
1. ครูวิษณุ  อ้นบางเขน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครคูมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครธูัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

4. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-6 
1. ครูวิษณุ  อ้นบางเขน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครคูมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครธูัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

5. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 
1. ครูวิษณุ  อ้นบางเขน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐมทัศน์  เข็มพล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูพรชัย  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครคูมบัณฑิต  แสงเงิน   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
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5. ครธูัญทิวา  เย็นใจดี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 
 

4.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวชรินยา  สุขย้อย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 
นายไชยันต์  บุตรน้อย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รองประธานกรรมการ 
นางวรี  ยงค์เจาะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ผู้ประสานงาน 
1. Impromptu  Speech ม.1-3 

1. ครูพัฒนา  รุ่งรดี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Tobias  Clauen    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเตือนใจ  เชื้อประดิษฐ์   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูนันทา  จันทร์หอม    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครศูิริรัตน์  โชติปัญญาชีพ   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูประภาพร  ไกรกิจราษฎร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

2. Impromptu  Speech ม.4-6 
1. ครูพัฒนา  รุ่งรดี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Tobias  Clauen    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเตือนใจ  เชื้อประดิษฐ์   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูนันทา  จันทร์หอม    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูครศูิริรัตน์  โชติปัญญาชีพ   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูประภาพร  ไกรกิจราษฎร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

3. Spelling  Bee ม.1-3 
1. ครูสมเกียรติ  สมกูล    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Vincent Charles Madrinan  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูวรราภรณ์  พันธุ์พืช   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูจิตตมา  กลัดส าเนียง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูยุภา  ด้วงค าจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูพิษณุ  สิงห์โสด    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

4. Spelling  Bee ม.4-6 
1. ครูวรี  ยงค์เจาะ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูกัญชลิกา  กล้วยกลาง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูพงศกร  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูจิตติมา  กลัดส าเนียง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูชรินทร์ทิพย์ ด้วงค าจันทร์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูบุญมา  ไทยรี่    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
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5. Story  Telling ม.1-3 
1. ครูปทุมพร  ชมชัย    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. Mr.Terrill  Prouty    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุภัสศรณ์  ค าแหง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูชณุตา  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสมพร  พูลเกษม    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูสรินยา  เทศสิงห์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
7. ครูพวงพลอย  พรกระแส   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
8. ครูศิริพร  กาญจน์ศิริ    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

6. Story Telling ม.4-6 
1. ครูเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูพิมลมาศ  กลิ่นแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสายทอง  หลากจิตร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูชณุตา  สวนใต้    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูสมพร  พูลเกษม    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. ครูพัชรพล  นมเนย    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

7. Multi Skills Competition ม.1-3 
1. Mr.Fomenky Denis Nzigang  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูรัตนา  สิทธิศักดิ์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูศิริภรณ์  แก้วพันสี    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูเอกพันธ์  สารีบุตร    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจันทร์สอน  กอนนา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูบุญลือ  โชติมน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

8. Multi Skills Competition ม.4-6 
1. ครสูุชาดา  ยงค์เจาะ    ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครอูรสา  ศรีนรา    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูสุกัญญา  จันทะภา   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูณัชชา  รักษ์วรรณา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูพงศกร  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

9. ละครสั้นชวนหัว  (Skit) ม.1-3 
1. ครูสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเอกชัย  สุริเย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
3. ครูวรวิช  นพนรินทร์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเกสร  นักรักษา    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูสุภาวดี  โตจริง    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
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10. ละครสั้นชวนหัว  (Skit) ม.4-6 
1. ครูสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเอกชัย  สุริเย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
3. ครูวรวิช  นพนรินทร์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูเกสร  นักรักษา    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูสุภาวดี  โตจริง    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 

11. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 
1. ครูรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูลดาวัลย์  นาคอ่อง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

12. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 
1. ครูกิตติยา  ต้นกลั่น    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูกนกศักดิ์  สอนเพียร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูพนิดา  โพลี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรเทพ  ศิริปัญญา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

13. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-6 
1. ครูกิตติยา  ต้นกลั่น    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูกนกศักดิ์  สอนเพียร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูพนิดา  โพลี    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
5. ครูจีรเทพ  ศิริปัญญา    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

14. การพูดภาษาญี่ปุ่น  ม.1-3 
1. ครูนงลักษณ์  ช้างเผือก   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

15. การพูดภาษาญี่ปุ่น  ม.4-6  

1. ครูนงลักษณ์  ช้างเผือก   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
16. ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-3 

1. ครูจรรยา  ตรีกุย    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูรัตติยา  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูคนึงนุช  นารถบุญ    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูจันทร์สอน  กอนนา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสุภาวดี  โตจริง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

17. ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-6 
1. ครูจรรยา  ตรีกุย    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูรัตติยา  พลับผล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูคนึงนุช  นารถบุญ    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
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4. ครูจันทร์สอน  กอนนา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสุภาวดี  โตจริง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 

4.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
นายบุญชู  นาคโต รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายสมเกียรติ  สมกูล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    ผู้ประสานงาน  
1. การจัดการค่ายพักแรม ม.1-3 

1. ครูยุทธ์สพร  รักสิงห์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูธีรพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูถนอมศรี  จันทร์แก้ว   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครจูิราวุธ  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

2. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ  ม.4-6 
1. ครูยุทธ์สพร  รักสิงห์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูธีรพล  ตุ้มพ่วง    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูถนอมศรี  จันทร์แก้ว   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูจิราวุธ  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 

3. กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-6 
1. ครูอมรพันธ์  อุตสาหกิจ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูมธุรส  คงฟัก    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเฉลิมพล  คนตรง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูพิกล  เจ๊กอยู่    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
5. ครูวิชุดา  ศรีม่วง    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

4. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1-3 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

5. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4-6 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

6. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 
1. ครูนุศรา  เงินมี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูวริศรา  เรียงเรียบ    ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูนฤมล  พลมั่น    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูกนกกาญจน์  กลัดทอง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูคุณารักษ์  แสนสุด    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูวิรัช  ปาณะดิษ    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
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7. ครูสายรุ้ง  อยู่คร    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 
 

7. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 
1. ครูภัทติ์ทิพา  ยนต์นิยม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูเฉลิมพล  คนตรง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. ครูกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
4. ครูสุวรรณา  พัดข า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูนิตยา  คุ้มจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูสุฑา  มั่นค า    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
7. ครูนาตยา  ค าน้อย    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

8. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

9. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

10. Cross word ม.1-3 
1. ครูธนูศักดิ์  ยอดเพชร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูนงนุช  โคเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูสงกรานต์  แก้วเกต   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูนัฐธาสินี  เบ็ญจกุล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
7. ครูสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
8. ครูประดับพร  บุตรสุวรรณ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

11. Cross word ม.4-6 
1. ครูธนูศักดิ์  ยอดเพชร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูนงนุช  โคเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูสงกรานต์  แก้วเกต   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูนัฐธาสินี  เบ็ญจกุล    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
7. ครูสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
8. ครูประดับพร  บุตรสุวรรณ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

12. A math ม.1-3 
1. ครูปกายดาว  แผลงฤทธิ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. ครูฐานิตดา  เสมาทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูบุญสม  อินทร์สอน   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูสุทธาทิพย์  พิศฉลาด   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูจีรภา  ตันเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูมังกร  ก่อเจดีย์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูสุภามาศ  วงศ์ฉลาด   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

13. A math ม.4-6 
1. ครูปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิต   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูฐานิตดา  เสมาทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูบุญสม  อินทร์สอน   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูสุทธาทิพย์  พิศฉลาด   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. ครูจีรภา  ตันเจริญ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
6. ครูมังกร  ก่อเจดีย์    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
7. ครูสุภามาศ  วงศ์ฉลาด   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

14. ค าคม ม.1-3 
1. ครูนภาพร  โพธิ์เงิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูผ่องอ าไพ  ปิ่นสกุล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเมทินี  เม้าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูกัณกมล  ศรีจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูโชติรส  แมลงภู่    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

15. ค าคม ม.4-6 
1. ครูนภาพร  โพธิ์เงิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูผ่องอ าไพ  ปิ่นสกุล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูเมทินี  เม้าทุ่ง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูกัณกมล  ศรีจันทร์    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
5. ครูโชติรส  แมลงภู่    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

16. ซูโดก ุม.1-3 
1. ครูภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูนุชลี  สุนันทวนิช    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูปราณี  มั่นประสงค์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูวิภา  ระลึก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสิริพร  ภูมี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
6. ครูศรันย์กร  เกิดช่าง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

17. ซูโดก ุม.4-6 
1. ครูภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
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2. ครูนุชลี  สุนันทวนิช    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูปราณี  มั่นประสงค์   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. ครูวิภา  ระลึก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูสิริพร  ภูมี    ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
6. ครูศรันย์กร  เกิดช่าง    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

18. ประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ ม.1-3 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

19. ประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ ม.4-6 
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน 

4.12 เรียนร่วม   
นางบุญมา  สุยะลังกา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  ประธานกรรมการ 
1. การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 
 1. ครูสงกรานต์  เสมาทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูเบ็ญจวรรณ  จอมศรี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
2. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม .1-3 

1. ครูสงกรานต์  เสมาทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูเบ็ญจวรรณ  จอมศรี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
3. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.1-ม.3 

1. ครูนุศรา  เงินมี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูวริศรา  เรียงเรียบ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. ครูนฤมล  พลมั่น    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
4. ครูกนกกาญจน์  กลัดทอง   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูคุณารักษ์  แสนสุด    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
6. ครูวิรัช  ปาณะดิษ    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
7. ครูสายรุ้ง  อยู่คร    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

4. การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.4-ม.6 
 ยังไม่มีกรรมการ 
5. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

1. ครูศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูน้ าผึ้ง  สงสัย  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
6. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 

1. ครูศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูศิริพร  ภูมี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
7. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  

   1. ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย      กรรมการ 
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 2. ครูรุจี  วันวงษ์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 3. ครูพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 4. ครูอุไรพร  พลแก้ว    ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 5. ครูสุพจนา  สุนันทวนิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 6. ครูสุทธิพร  จันทร์ฝอย   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
 7. ครูนิภา  โคตรผาย    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

8. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม .1-ม.3 
 1. ครูศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูศุภโชค  ฉางสุวรรณ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 3. ครูชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 4. ครูณัฐพงษ์  บุญจันทร์   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 5. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 6. ครูสมบัติ  รอดบ้านสวน   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 7. ครูภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

9. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม .4-ม.6 
 1. ครูศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครูศุภโชค  ฉางสุวรรณ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 3. ครูชนิตา  มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 4. ครูณัฐพงษ์  บุญจันทร์   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 5. ครูวัฒิพงษ์  ปกรณ์จ ารูญ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 6. ครูสมบัติ  รอดบ้านสวน   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 7. ครูภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

10. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 1. ครูธีรยุทธ  จันทะบุดศรี   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 2. ครภูาณุวัฒน์  สัญญโภชน์   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 3. ครูกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 4. ครกูฤษณะ  ปัญญาเลิศ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 5. ครูขวัญชนก  ไทยสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 6. ครูยชอนันต์  อุ่นสกล    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 7. ครูกฤษกวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ   

11. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 1. ครูนิตยา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

2. ครสูุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครูนันทิรัตน์  พวงเงิน    ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
4. ครูโสภา  ผิวศร ี   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
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 5. ครูกนกวรรณ  สวนใต้   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
6. ครูมัญชุสา  ศรีวิเศษ    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 
12. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

1. ครอู าพร  เขียวแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูไพรวรรณ์  พุ่มพวง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครภูาวนา  มุขพรหม    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
4. ครูวัชรา  แย้มมาก    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
5. ครูบรรภพ  สมศักดิ์    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
6. ครูเศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

13. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1. ครูสุรชาติ  คุปตรัตน์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
2. ครูศิริวัลย์  มะโต    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
3. ครบูุญทัน  แก้วมี    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย  ตุ้มศรี   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
5. ครูวิไลวรรณ  สว่างศรี   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความรอบครอบ ถูกต้อง บริสุทธิ์  
ยุติธรรม และเกิดผลดีต่อทางราชการ  

สั่ง ณ วันที่  28 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 
  

 
 (นายกิตติพงศ์  พิพัฒน์ศิวพงศ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 


