
 

 

 

 

 

ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

(

   ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  

ประจําปีการศึกษา  2556   ข้ึนระหว่างวันที่  

และได้มอบหมายให้โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมรับผิดชอบจัดการแข่งขันกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม  นั้น  เพื่อให้การ

จัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล

 2. นายอร่าม  สมศรี 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน

 3. นางณิชกานต์  ม่ังมา 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน

 3. นางณิชกานต์  ม่ังมา 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ

 

  

 

ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยาประจําปีการศึกษา 
(กลุ่มโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม) 

************************* 

ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  กําหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ       

ข้ึนระหว่างวันที่  29 - 31  สิงหาคม  2556    ณ  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   

และได้มอบหมายให้โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมรับผิดชอบจัดการแข่งขันกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม  น้ัน  เพื่อให้การ

แข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 

กิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 

 ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6  
มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 

จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 

จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ประจําปีการศึกษา 2556 

กําหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ       

ณ  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   

และได้มอบหมายให้โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคมรับผิดชอบจัดการแข่งขันกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม  นั้น  เพื่อให้การ

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ/เลขานุการ 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ/เลขานุการ 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ 

 กรรมการ/เลขานุการ 



การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
 1. นายกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6  
 1. นายกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 



 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางอทิตา  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

 3. นายสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเลก็ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 



การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเลก็ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

2. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  
 1. นางไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 



การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

3. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  

 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 



การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 4. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาววันดา  วิลัย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางจงมาล  ชินวัฒน์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

4. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นายดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 



 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระศิลปะ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6  
 1. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 



 4. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 

 4. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6  
 1. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดรําไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 



 3. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดรําไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดรําไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดรําไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางจงมาล  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 



การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6  
 1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางอทติา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

6. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 



การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการทําอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนด
ช่วงช้ัน  
 1. นางไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนด
ช่วงช้ัน  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนด
ช่วงช้ัน  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 



 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนด
ช่วงช้ัน  
 1. นางสาวไสว  ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางจงมาล  ชินวัฒน์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางเรือนคํา  คํามะโน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 



 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางวันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 4. นางสาวจินตนา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 



 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางกรรณิการ์  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางอทิตา  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

 



การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นายอร่าม  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางดาณี  ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 3. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 4. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 



การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 3. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

 4. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางมยุรี  เช้ือหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 4. นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กําหนดช่วงช้ัน  
 1. นางณิชกานต์  มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวจินตนา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 7. คณะกรรมการประมวลผล 

  1. นายญวน    ศรีชัยคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางรุ่งทิพย์    ขันธวงศ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                      รองประธานกรรมการ 

  3. นายวิราช    หมัน่การ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                      กรรมการ 

  4. นายปริญญ์   พันธ์ด ี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                      กรรมการ 

  5. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                      กรรมการ 

  6. นายพล    วงศ์ใหญ่ นักการภารโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม           กรรมการ 

  7. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                      กรรมการ 



  8. นางศิริขวัญ   วงศ์ชุมพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                      กรรมการ    

  9. นางครองทรัพย์   วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่ ประมวลผลการตดัสินของคณะกรรมการตัดสินให้ครบถ้วนทุกด้าน และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

     1. นายพิทักษ์  ศรชัย รองผูอ้ํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

     2. นายญวน    ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

     3. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงศ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

     4. นางศิริขวัญ  วงศ์ขุมพนัธ์    ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

     5. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  6. นางปณิธี   กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

       7. นายจรัส   เมอืงมูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ        

มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.chiangkham.ac.th เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ทราบ 

 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มความสามารถเพื่อให้การ

แข่งขันสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

  ทั้งนี้   ต้ังแต่บัดน้ีเปน็ต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  28   สิงหาคม    พ.ศ. 2556 

 

 

 

(นายศรีวรรณ     ปินใจ)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 

 


