
 

 

 

 

 

 

               
                                        ประกาศ

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันทักษะ
                 

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

       ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  กําหนดจัด
นักเรียน  ประจําปีการศึกษา  2556  ขึ้นระหว่างวันที่  
เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ   
ณ   จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 18 
ความเรียบร้อย    จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี
 

 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
       นายวิสุทธิ ์ ไชยณรุณ 

1.   คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ประกอบด้วย
 1.  นายชูชาติ กีฬาแปง 
      2.  นายวรวิทย ์ บุรณศิริ 
 3.  นายทองปอนด์ สาดอ่อน 
 4.  นายภูมิชัย ตะพานแก้ว 
 5.  พระครูสุภัทรพรหมคุณ 
 6.  นายอดินันท์ ศุภการกําจร
 7.  นายมนัส วงศ์อนันต์ 
 8.  นายณรงค์ สุปินะเจริญ 

มีหน้าท่ี  
  ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา  แก่คณะกรรมการอํานวยการ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
   
 

 

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

               ประจําปีการศึกษา   2556 
***********************************************

ด้วยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  กําหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชากา
ขึ้นระหว่างวันที่  29 – 31  สิงหาคม  2556    

เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ   
18 – 21  ธันวาคม  2556  ดังน้ัน   เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย

จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการดังน้ี 

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา   ประกอบด้วย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษ
 นายอําเภอเชียงคํา 

 เจ้าคณะอําเภอเชียงคํา 
ศุภการกําจร นายกเทศมนตรีตําบลเชียงคํา 

 ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเชียงคํา
 นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

แก่คณะกรรมการอํานวยการในการดําเนินการจัดการแข่งขัน 

1 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

วิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 

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

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิปหัตถกรรม
    ณ  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม        

เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ     คร้ังที่  63  
ดังน้ัน   เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย

         

วยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 

โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

ในการดําเนินการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความ
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       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

2.   คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด้วย 
1.  นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ 
2.  นายธวัช ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ 
3.  นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ 
4.  นายเจริญ กาละ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
5.  นายพีระพันธ์ จอมมูล ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
6.  นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
7.  นายพิเซษฐ์ สมฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
8.  นายบุญลือ ศรีสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
9.  นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
10. นายผล ยะนา ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
11. นายปิยะ           ใจชุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
12. นายศาสตรา วงศ์จุมป ู ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
13. นางสาวณพสร จินะราช ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
14. นายทอม   ศรีทิพย์ศักด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะหฯ์  24 กรรมการ 
15. นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
๑๖. นางศุภวัลย์  คําวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
๑๗. นายเฉลียว 
๑๘.นายสุเทพ            

วรรณทอง 
วรมิตร 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

19. นางไสวริน ปินตา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการ 
20. นายชูเกียรติ 
 

21. นางสาวภัทรา 
22. นางอําพร 

จันทร์ผ่องศรี 
 

ไวทยกูร 
สุวรรณกุล 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2   
(แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยา    

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

23. นายอุทร นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
24. นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   
 ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกําหนดการ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน    ประกอบด้วย 
 1.  นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ 
 2.  นายธวัช ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ 
 3.  นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ 
      4.  นางเกษศิริ          วรินทร์รักษ์        รองผู้อํานวยโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม              กรรมการ 
      5.  นายจักรพันธ์         ภาชนะ             รองผู้อํานวยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
      6.  นางลักษณาวรรณ   พวงสุวรรณ       รักษาการรองผู้อํานวยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ 
      7.  นางกัลยา             อินทรไชย        รักษาการรองผู้อํานวยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
      8.  นายธีระศักด์ิ          โนชัย รองผู้อํานวยโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
      9.  นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อํานวยโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
     10. นางสาวปทุมรัตน์   คําแสน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
     11. นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
     12. นายบรรจง          วงศ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม            กรรมการ 
     13. นายโสภณ          นาปรัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม       กรรมการ 
     14. นางนรีรัตน์   โอภาสนิธิวัฒน์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม    กรรมการ 
     15. นายเกรียงศักด์ิ ยอดสาร รองผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก               กรรมการ 
     16. นายสมภาร ระบุสัตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม         กรรมการ 
     17. นางพูนสุข โมกสิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชาฯ 24           กรรมการ      
     18. นางสาวรุ่งทิวา     กองสอน รองผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ 
     19. นายสุทินทร์ รัตนขอดสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
     20. นางณัฐกิฤตา อ้อปิมปา รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
     21. นายสุเทพ วรมิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์  กรรมการ 
     22. นางสาวจุฬารัตน์ พระวิสัตย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง  กรรมการ 
     23. นายสมศักด์ิ ไชยมงคล รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยข้าวกํ่าวิทยา  กรรมการ 
     24. นายอุทร นัดดากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
     25. นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     26. นายทรงพล           ทรงจํา             รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     27. นายยงยุทธ ศรีวิราช ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี     

 1.  ดําเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน 
 2.  จัดลําดับขั้นตอนในพิธีเปิดการแข่งขัน 
 3.  จัดทําเกียรติบัตรสําหรับมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 4.  จัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขัน 
 5.  อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี  ประกอบด้วย 
 4.1 ฝ่ายจัดสถานท่ีโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
  1.  นายพิทักษ์          ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2.  นายสาธิต         กลางหมู่           ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3.  นายชัยวุฒิ         กันทะมูล          ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  4.  นายอนิรุทธิ์       ศุภการกําจร      ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  5.  นายปฏิพล        พวงแก้ว           นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  6.  นายผิน            ฤดีใจ              นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  7.  นายพะเนิน        สุวรรณพัฒน์      นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  8.  นายเจริญ        เมืองมูล            นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  9.  นายนพพันธ์       วงศ์แพทย์         นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  10. นายสมัคร         กันทะวัง            คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  11. นางเฉลียว         เมืองมูล            คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  12. นางทองใบ        คุมยาน้อย         คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  13. นางอารีย์          วงศ์ใหญ่           คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  14. นางวันเพ็ญ        สิงห์ทองลา       คนสวนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  15. พนักงานนํ้าด่ืมทุกคน                 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  16. นายพล            วงศ์ใหญ่           นักการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  17. นายวัชรินทร์      นาต๊ะ              พนักงานขับรถโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  18. นายวินัย           ใจพลแสน         พนักงานขับรถโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  19. นายประจวบ         เชียงแรง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
  20. นายรัฐศาสตร์    หน้างาม         เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมการศึกษางานโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4.2 ฝ่ายจัดสถานท่ีพิธีเปิด 
  1. นางปาริชาติ          ราษี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                          ประธานกรรมการ 
  2. นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นายสุทิน เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  4. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
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       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

  6. แม่บ้านโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมทุกคน กรรมการ 
  7. นักการภารโรงโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมทุกคน  กรรมการ  

  8. นางศนิสา     ศรีสว่าง              ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าท่ี   
     1.  จัดและตกแต่งที่หอประชุมสําหรับพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปีการศึกษา   
              2556 ในวันที่  30 สิงหาคม  2556   
     2.  จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสําหรับใช้ในพิธีเปิดในงานแข่งขันทักษะ 
     3.  จัดตกแต่งเต้นท์ที่แสดงนิทรรศการวิชาการของกลุ่มโรงเรียน 
     4.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  

 4.3 ฝ่ายจัดสถานท่ีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
  1. นายสัญญา จิโนสวัสด์ิ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นายไสว ใจวังโลก  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นายเกษมสันต์ ชูไว  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  4. นางนงคราญ พรหมเผ่า  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางจารุวัฒน์ ชูไว  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  6. นายโยธิน เชิดชู  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  7. นายสว่าง รู้ทํานอง  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  8. นายเจริญ โคดม  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  9. นางจันทร์นวล ศึกษาสอาด  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  10. นางประเทียบ กรรณิการ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
  11. นายปรีดา จันทร์สุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  4.4 ฝ่ายจัดสถานท่ีโรงเรียนภูซางวิทยาคม 
  1.  นายโสภณ   นาปรัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2.  นายไกรสร   เทพนากิจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3.  นายเติมศักด์ิ   สุวรรณ   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  4.  นายสมยศ   แจ่มใส ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  5.  นายสุทัศน์   โสมพันธุ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ  

  6.  นายดุริยะ   วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  7.  นายประสิทธิ์   ถวิลวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  8.  นายหาญ   นันกาวงศ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ  

  9.  นางนัชชา   บุญมี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
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       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

  10. นางสาวศรีไพร   ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  11. นายโกมล   รวมสุข ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  12. นายผลิต   รวมสุข นักการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
  13. นายอภิวัฒน์   ประวัง นักการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

มีหน้าท่ี   
     1.  จัดเตรียมสถานที่สําหรับการการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียนประจําปีการศึกษา  2556   
         ต้ังแต่วันที่  29 – 31  สิงหาคม  2556   
     2.  จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสําหรับใช้ในการแข่งขันทักษะทุกรายรายการ 
     3.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

7.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 7.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประกอบด้วย 
 1. นายจรัส  เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางณิชากมล         บัวย้อย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวลีลา          จํามะเทวี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางพชร               โหจินดารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นักเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางปณิธี              กองแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 7.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูซางวิทยาคม  ประกอบด้วย 
 1.  นายวิเชียร   ใจดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

มีหน้าท่ี   
      1.  ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันทักษะวิชาการวันที่  29 - 31  สิงหาคม  2556 
      2.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

8.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
 1. นายทรงพล ทรงจํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายพิทักษ์ ศรชัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุทิน เรืองนภารัตน์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางศิริกาญจนา ไกรอ่ํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางศรีไพร ฟ้าเลิศ              ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางศนิสา ศรีสว่าง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางเพ็ญนีย์ ศรีคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
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       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 8. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางสาวเสาวนีย์ ภูสิทธิ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางสาวณฐมน   เบิกบาน เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวภรณ์ทิพย์  กฤตธิการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ  
 12. นางวลัยทิพย์ แสนซาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสาวรัตติกาล จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางชลาศัย เมืองมูล เจ้าหน้าที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 15. กรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 16. แม่บ้านโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมทุกคน กรรมการ 
 17. นางวรรณพร กาต๊ิบ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี   
1. จัดเตรียมอาหารว่างเพ่ือให้บริการแก่ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ       

ในวันที่  29 - 31 สิงหาคม 2556 

2. จัดเตรียมอาหารว่างเพ่ือให้บริการแก่ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ              
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 

 3.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

9.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  จัดทําสูจิบัตร  ประกอบด้วย 
 1. นายญวน ศรีชัยคํา หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายวิราช หมั่นการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการ 
 3. นางสาวจิราพร  ไชยชมพู ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางปิยะนุช สําเร็จผล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวชุมพร บุญศรี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวอมรินทร์ นามวิจิตร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวเมธินี  ทิตา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายนคร ผ่องใส ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขาการ 
 9. นางสาวหน่ึงฤทัย การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี    
 1.  จัดทําระบบรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง  internet    
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 2.  จัดทําระบบการรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน   ทาง  internet   ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.  จัดทําเคร่ืองมือประเมินผล  สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ 
 4.  จัดทําสูจิบัตรการแข่งขันทักษะเพ่ือประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์   
 5.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 

   1. นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง  รองผู้อํานวยโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางลัดดาวรรณ นุ่มนวล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางอรพินท์ ยี่สิบแสน  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสายรุ่ง มีหลาย  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวดุษฎี ปันนา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 6. นางอนุลักษณ์ กองสุข พนักงานบัญชีโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี    
  1. ประสาน สพม.36 ในการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  2. เบิกจ่ายงบประมาณ การดําเนินงานให้เกิดความเรียบร้อยอย่างมีคุณภาพ 
  3. สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
  4. รายงานการใช้งบประมาณ ต่อผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

11. คณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย    ประกอบด้วย 
1. นายจาตุรนต์   เครือสาร รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายเสน่ห์    ไชยลังกา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายสัญญา   จิโนสวัสด์ิ รองผู้อํานวยนการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
4. นายสังคม    สมฤทธิ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
5. นายวิรัตน์    วงศ์ใหญ่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
6. นางเกษศิริ   วรินทร์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
7. นายไพศาล ขัติวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
8. นายสุริยะพงษ์    จันทร์ขันธ ์ ครูโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการ  

9. นายจรัญ    คํามูล ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการ 
10. นายสมบัติ    พรมเสน  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
11. นายอนิรุทธิ์    ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
12. นายเกษมสันต์    ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
13. นายประพันธ์    เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

14. นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
15. นายธวัช     วงค์ใหญ่ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
16. นายนิวัฒน์    การะเกตุ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
17. ว่าที่ร้อยโท วินัย  ชาวน่าน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
18. นายอุเทน    วงษ์ทันท์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
19. ว่าที่ร.ต. เจษฎา    แก้วจิโน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
20. นางบุปผา    เตียวตระกูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
21. นายณรงค์   อุตโม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
22. นายสมพงศ์    สิทธิยุโณ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
23. นายวรวิทย์    ปิงเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
24. นายเสรี   ปัญญา รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

     25. นายอรรณพ   ยะตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานการแข่งขันทักษะวิชาการในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 
  2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

12.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร  ประกอบด้วย 
     1. นายเสน่ห์     ไชยลังกา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
     2. นายนพพล   ธนะรังสฤษฏ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
     3. นายวิชาญ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
   4. นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

  5. นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
6. นายอนิรุทธิ ์ ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

     7. นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  8. นายสุทิน เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

     9. นายสาธิต กลางหมู่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
    10. นายนคร ผ่องใส  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 11. นายยงยุทธ โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 12. นายเฉลิมศักด์ิ เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 13. นายปริญญ์ พันธ์ดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 14. นักศึกษาวิชาทหาร                             โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 15. นายสันติ หอมนาน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 16. นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 16. นายวรชิต ฟูศรี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  

 1. วางแผนการจราจรภายในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมและกําหนดจุดจอดรถให้ชัดเจน 
 2. จัดทําผังการจราจรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานฯรับทราบ 
 3. จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกกับการจราจรเข้า-ออก บริเวณงาน ต้ังแต่วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 
 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันประกอบด้วย 
 1. นายเจริญ กาละ ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ  
 2. นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางศศิธร อุตโม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางวาสนา สินพยัคฆ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายทรงกิจ บุญยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 8. นายคณาสิทธิ ์ สุระวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาทธ์วิทย ์ กรรมการ 
 9. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางวิภาวรรณ สุทิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางจันทร์แจ่ม พงษ์ชัชวาล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางอําไพ ต้องใจ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 15. นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 16. นายอ้วน ขันธวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 17. นายอนันต์ อนวัชศิริวงศ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 18. นางกัญญารัตน์ หัวนา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ      

19. นางนุชรี ขุนนํ้า ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 20. นางรําเพย คําแดงดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของศูนย์ฯ ภาษาไทย  ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย  ให้เป็นไปด้วย 
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      ความสะดวก   เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขันฝ่ายต่างๆในการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 1 นางสมพร  บุญศรี ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 3 นางอัมพิกา ไกรอ่ํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4 นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  จํานวน 10 คน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
 กรรมการ 

มีหน้าท่ี   1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ครู 
        2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
            - ชุดที่ 1 นําส่งห้องศูนย์ฯ  
            - ชุดที่ 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม 
 1 นางรําเพย คําแดงดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2 นางสวลี กันทาดง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3 นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์นาค ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
 4 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 5 นางสาวศิรินทร์วรรณ  พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 

มีหน้าท่ี  1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายให้ดําเนินด้วยความเรียบร้อย 
    2. จัดนักเรียน บริการนํ้าด่ืม อาหารและอาหารว่างแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย      

 

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 4.1 นางสวลี กันทาดง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 4.2 นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ ์ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 

มีหน้าท่ี   1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ 
     2. จัดทําผังห้อง/สถานที่ที่ใช้ในกิจกรรม 
     3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
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5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ีสําหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาไทย 
 1 นายยงยุทธ โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2 นายฐาปนินทร์ ทานัน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 3 นางอัมพิกา ไกรอ่ํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 3 นักการภารโรง     โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

มีหน้าท่ี   1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสําหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจํานวน 10 ชุด 
        2. จัดเตรียมห้องที่ใช้ในการแข่งขันจํานวน 14  ห้อง ห้องเก็บตัว 2 ห้อง ห้องศูนย์อํานวยการ 1 ห้อง 
        3. ติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน 

 

6. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 (6.1) ทักษะการอ่านในใจและความเข้าใจการอ่าน (ระดับ ม.ต้น) 
 1. นางรัชฎา  ใจเย็น ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางวรีรัตน์  เสธา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางนฤมล  พันธุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางจีรนันท์  พักนา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายคณิสร  ลือยศ ครูโรงเรียนวัดนาปรัง กรรมการ 
 6. นางสาวนันทนา  เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางนิชนันท์  สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 8. นางสาวทิฆัมพร  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 (6.2) ทักษะการอ่านในใจและความเข้าใจการอ่าน (ระดับ ม.ปลาย) 
 1. นางรุ่งนภา  สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางบานเย็น  พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางวาสนา  ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายทรงกิจ  บุญยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 5. นางสาวจรรยา  ทาปัน ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายวชิรวิชญ์  บุญทา ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางวิลาวัลย์  วรรณคํา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาวลีลา  จํามะเทว ี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1. จัดเตรียมข้อสอบที่มีบทอ่านและคําถาม แบบเลือกตอบ หรือตอบแบบปลายเปิด 
2. จัดพิมพ์ข้อสอบให้เพียงพอกับจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
3. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
4. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง 
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 (6.3) ทักษะการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ต้น) 
 1. นางศิริกัญญา  วังคํา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางวันธิดา  ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางเพียงใจ บุญประสาธน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นายวิรัตน์  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางศิริวรรณ  ณ น่าน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายวาที  สมศรี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางวราภรณ์  สัมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 (6.4) ทักษะการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ปลาย) 
 1. นางเครือวัลย์  กลมไล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวนพวรรณ  ใสวรรณ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางจิระพร  ยาวิราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวตาณิกา  เงินฝร่ัง ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวณัฐกฤตา  ผัดผาย ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 7. นางสายฝน  กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายยงยุทธ  โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี1. กําหนดประเด็นหัวข้อสําหรับการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (เขียนเรียงความสด)  
             ให้นักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเขียนประเด็นหัวข้อส่งให้คณะกรรมการ ในวันแข่งขันเพ่ือทําการจับสลาก  
  2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียดใช้เวลาในการแข่งขัน 1.30 ชั่วโมง 
  3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง 

 (6.5) ทักษะการท่องอาขยานทํานองเสนาะ (ระดับ ม.ต้น) 
 1. นางเบญจวรรณ  สวัสดี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางเรือนคํา  คําโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวเกษร  เสาร์เรือน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางกาญจนา  สุปินะ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 5. นางสาวดรรชนีย์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางจินนา  เทพคํา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสุทธญาณ์  นามวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ 
 8. นางเพลินพิศ  ทรงจํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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 (6.6) ทักษะการท่องอาขยานทํานองเสนาะ (ระดับ ม.ปลาย) 
 1. นางพัชริยา  ทิศร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุจินต์  สองคําชุม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสิริจันทร์  ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นางศิริธร  อุตโม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวจรรยา  นามวงค์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางนวภา  กิตนวตระกูล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ 
 8. นางสาวจุรียาภรณ์ ไชยดีกุล ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1. คัดเลือกบทอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละระดับชั้น อย่างละ 3 บท รวมเป็น 6 บท 
  2. ให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกเพียง 1 บท จากจํานวน 6 บทน้ัน  
  3. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
  4. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง 

 (6.7) ทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับ ม.ต้น) 
 1. นางฐิติญา  ฐานันต๊ะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางนพวรรณ  มณี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางนพรัตน์  ปราศรัย ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางวาสนา  สินพยัคฆ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางดวงมาลย์  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวเกศกนกวรรณ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ 
 7. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายฐาปนินทร์  ทานันท ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 (6.8) ทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับ ม.ปลาย) 
 1. นางพิมพ์ลักษณ์  อินต๊ะวิชา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางอัศนีย์พร  มังคลาด ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางปุณยนุช  ก๊กศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 4. นางพยอม  สุระวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 5. นางโสภณิศร์   เส้ือพิณ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายกฤติกรกวิน   ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายชิชณุพงช์   จตุนาม ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 8. นางสาวกุสุมา   ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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มีหน้าท่ี1. แจ้งประเด็นหัวข้อสําหรับการกล่าวสุนทรพจน์ ให้นักเรียนนําบทกล่าวสุนทรพจน์จํานวน 5 ชุดให้กรรมการ 
               ในวันแข่งขัน พร้อมกับจับสลากเพ่ือจัดอันดับการกล่าวสุนทรพจน์  
  2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
  3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการ กลาง 

 (6.9) ทักษะการแต่งร้อยกรอง (ระดับม.ต้น แต่งกาพย์ยานี 11) 
 1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเลน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวนํ้าผึ้ง  มั่งคั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางเกศรินทร์  อิวกาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 5. นายมรุต  ชลฤทธิ ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางอภิณภรณ์  ปิงเมือง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 7. นางอําไพ  ต้องใจ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายรณชัย  สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 (6.10) ทักษะการแต่งร้อยกรอง (ระดับม.ปลาย แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11) 
 1. นายคนาสิทธิ์  สุระวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์ทวิทย ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางปรานอม  คําปา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายเกษม  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 5. นายภูวดล  วงศ์ชัย ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวกัญญารัตน์ หัวนา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางณิชาภัทร  ใจคํา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายอ้วน  ขันธวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1. กําหนดหัวข้อสําหรับการแต่งร้อยกรอง จํานวน 3 หัวข้อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และให้ตัวแทน    
                ผู้เข้าแข่งขันจับสลากเพียง 1 หัวข้อเพ่ือนําไปแต่งร้อยกรอง  
       2. ชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
       3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่ คณะกรรมการกลาง 

 

คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1.  นายธวัช   ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นายทรงพล ทรงจํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3.  นางศศิธร    ภักด์ิสันติพงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 4.  นายณัฐพงษ ์ พรมวงษ ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 5.  นางฐิติกานต์ เชื้อทอง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 6.  นางสาวแสงเทียน ช่างคํา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 7.  นางศิริชร นันทชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 8.  นายนราวุธ สมศักด์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 9.  นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางปรัชญา จินดา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 11. นายชาญชัย สมศรี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางบุญสิตา วิริยะพันธุ ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสาวสุวรรณษา มะลิวงค ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 14. นางหิรัญญา มีสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 15. นางณัฐชาภร วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 16. นายสมพิศ คําบุญเรือง ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 17. นางสายใจ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 18. นายพิชิต มั่งคั่ง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 19. นางปิยะวรรณ์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 20. นางวัชราภรณ ์ โยธาดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 21. นางสาววารุณ ี วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 22. นายจักรพันธ์ ภาพุฒ ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา กรรมการ 
 23. นายศักดิพันธุ์   มั่นคง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 24. นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น                    
 1. นายอนุวัฒน์      คําฟู ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นางบุญสิตา       วิริยะพันธุ์   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 3. นางจันทร์เพ็ญ    ยอดยา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นายสมาน         เกียรติกุลพัฒนา  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 5. นายคุณานนต์    วงค์เรือง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ 
 6. นางรุ่งนภา        นักกล้า ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวแสงเทียน  ช่างคํา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาวกุหลาบ   บุญเรือง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางณัฐชยา        สมควร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางณัฐชาภร      วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 11. นายสายัณห์     ชูประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข   ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสาวญาณิชศา   ตุ้ยเอ้ย      ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางคีรีพร              สนชาวไพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 15. นางวิลาวัลย์       ชิตอินทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 16. นางสาวสุวรรณษา   มะลิวงค์  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 17. นางสาวกรรณิการ์   รินจ้อย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 18. นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม        5  คน กรรมการ 
 19. นางปิยวรรณ        จันทร์วัง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี  
 รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน        
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน     เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
 1 นายสุรจิต     จิตตางกูร  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2  นายธนสกร    นักกล้า ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 3  นายวสันต์      นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4  นายสมาน      เกียรติกุลพัฒนา  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 5.  นายวีระพงศ์   คูวิบูลย์ศิลป์     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ 
 6.  นายวุฒิพงษ์    เทียมทอง ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 7.  นางวันวิสาข์     พรรณกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 8.  นายสถาปัตย์     หงส์ทอง ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
 9.  นางวิภาพร       สุจชารี ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 10. นางฐิติกานต์    เชื้อทอง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 11.  นางอรอนงค์    ละคํามา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 12.  นางณัฐชาภร    วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีย์พร  ชุ่มวงค์ ครูครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 14.  นายปิยะพงษ์    ต้นวงค ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 15.  นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ย   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 16.  นางเพ็ญศรี       เรืองนภารัตน์   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 17.  นางโสภา         ก้อคํา       ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 18   นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จํานวน 5 คน                                        กรรมการ 
 19.  นางวราภรณ์     จันธิมา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ  

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน 
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
 1.  นางสิริรัตน์      เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  ประธานกรรมการ 
 2.  นายนราวุธ      สมศักด์ิ        ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางนงลักษณ์   พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4.  นายภัคดี        ดวงแจ่มกาญจน์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 5.  นายชาญย์      สมศรี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 6.  นายรังสรรค์     ปินใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ 
 7.  นางกาญจนา    ก่ิงก้าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 8.  นายบรรจบ     พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 9.  นางสาวปัญจพร    คําคง ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 10. นายณัฐพงษ์         เชื้อสะอาด    ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวจุรีย์พร     ชุ่มวงศ์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 12. นายสิทธิพงศ์        รัตน์เดชาสกุล  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 13. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข   ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางสาวสรัญญา    มูลมาก ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 15. นางสายใจ           สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 16. นางปวิชญา จินดา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 17. นางอรพินท์          ยี่สิบแสน  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ  

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

5.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
 1. นายภัคดี     ดวงแจ่มกาญจน์   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  ประธานกรรมการ 
 2. นางรุจิรา    กองจันทร์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวฟองเพียร  ใจต๊ิบ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายสุรจิต        จิตตางกูร  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายวิโรจน์       โรยสูงเนิน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 6. นายฌานกีรติ    รัตน์ปรานันท์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 7. นางวัชรภรณ์     ช่อลําเจียก ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาวสรัญญา   มูลมาก ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายสมพิศ       คําบุญเรือง ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางวรัญญา     ศรีวงค ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวพัชรินทร์   โครงกาบ   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางสาวสุอัญชัญ    ชัยชนะ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น 
 1. นางสาวปนิดา   หอมนาน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายเฉลิมพล      มาปิ๊ก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ          

3. นายสุรพงษ์       ปันติ   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นายสําเริง         ปัญญาใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวจีราพร    ต๋ันแก้ว   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 6. นายวุฒิพงษ์       เทียมมาก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวหญิงสินีย์   อินสุปิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายสิทธิ         อภิชัย ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางหิรัญญา     มีสุข   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางอุษา        แสนพันธ ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวสรัญญา   มูลมาก   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางสาวนํ้าค้าง    แสงศรีจันทร์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ  
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มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP ม.ปลาย  
 1. นายอุดม      วงศ์ศรีดา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางดุษฎี      จุลกะนาค  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุธิวัตร     วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 5. นายสิทธิ         อภิชัย   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางวัชรภรณ์      ช่อลําเจียก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวสรัญญา   มูลมาก   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาวอรพิน     คําวิลัย  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางสาววิลาวรรณ    คนึงคิด  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 10. นายอดิศักด์ิ       กองมะเริง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น 
 1. ว่าที่ร้อยโทวินัย     ชาวน่าน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางจรัสศรี          สุวรรณลพ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางกรอบแก้ว     จันทร์ทะระ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายอร่าม          สมศรี   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางทองศรี         ค้าสม       ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวอรพรรณ   บุญประเสริฐ   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวแสงเทียน   ช่างคํา   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางดวงเดือน       ดํารงสันติพิทักษ์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายณัฐพงษ์        พรมวงษ์   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
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 10. นางประภาพร      ชาวเมือง   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางพรทิพย์        กันทว ี ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางสาจาระเนตร์   สุดสม ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 13. นางสาวศิริรัตน์     บรรจบ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 14. นางขวัญชีวา       คนซื่อ   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 15. นายสมพิศ          คําบุญเรือง   ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 16. นายฉัตราภรณ์    วงศ์ดุษฎีกาล   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 17. นางวัชราภรณ์      โยธาดี  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 18. นางสาวลําดวน     ใจเขียว  ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 19. นางสาวปิยะนุช     กาต๊ิบ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 
 1. นายปรัญญา    สัมมาทรัพย์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายอดุลย์       จันธิมา  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุชีรา    จินดาวงค์    ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

4. นายชมนาท      สมศรี   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
5. นายยงยุทธ      ตนบุญ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 6. นางตุลาพร      แสนธิ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายนฤพันธ์     ยินดี   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายวลัยพร     วันแก้ว  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา  กรรมการ 
 9. นางอ้อยใจ      ทองเอก  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางสาวแสงเทียน  ช่างคํา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 11. นายณัฐพงษ์      เชื้อสะอาด  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสาววรนุช    มาตระกูล  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางสาวสุวรรณษา   มะลิวงค์  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 15. นางสายสุดา        สร้อยสวิง  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 16. นายฉัตราภรณ์     วงศ์ดุษฎีกาล   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
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 17. นางสาวลําดวน    ใจเขียว  ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 18. นางมณีรัตน์       ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ   

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน       
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

10. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ม.ต้น (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 1. นายจักรพงษ์       ใจการ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนภัสญาณ์   ไก่งาม   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววรารัตน์ รุมาคม ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 4. นางสาวไสว         ศักด์ิศร  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นางมาลัย           ใจวุฒิ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวศิรินันท์     เขียวปัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายพัชรพล        บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายณัฐพล          จันทร์แว่น   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 9. นางประภาภร       ชาวเมือง  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 10. ปิยะวรรณ์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางสาวอรนุช      สบบง   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสาวดุษณี      ปันนา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ม.ปลาย  (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายยงค์ยุทธิ์   เอกชัยพิกทักษ์  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางนาตยา  อินต๊ะสาร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวอรณีย์  สีโลปา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายธงชัย  นิติวรรัตน์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
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 6. นายสถาปัตย์  หงส์ทอง  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางศิริชร  นันทชาติ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 8. นายเสน่ห์  อยู่สุข  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 9. นางประภากร  ชาวเมือง  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 10. นายณัฐพล  จันทร์แว่น  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 11. นายธนสกร  นักกล้า  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางหิรัญญา  มีสุข   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางคีรีพร   สนชาวไพร  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ  

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน  
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

12. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  SUDOKU ม.ต้น   (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 1. นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุวรรณรักษ์ ใหม่ต๊ะ  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววริญา  ภู่จีนาพันธุ์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวศิโรรัตน์  ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายณัฐพงษ์  เชื้อทอง  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาววรารัตน์  รุมาคม  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 7. นายณัฐพงษ์  เชื้อสะอาด  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายณัฐพล  จันทร์แว่น  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 9. นางสาวญาณิชศา  ตุ้ยเอ้ย  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางปิยะวรรณ์  เสียงเย็น  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวกัลยา  พริบไหว  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางวรรณยุพา  โกมลวิจิตรกุล  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 14. นายประการ  วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน     
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
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13.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  SUDOKU ม.ปลาย (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 1. นางสาวภณิดา  อุทธโยธา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นางเอื้อการย์  นาขยัน  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายวรุฒม ์ อินต๊ะวงศ์กา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 5. นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 6. นายณัฐพงษ์   เชื้อทอง  ครูโรงเรียนฟากกว้านวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวสรัญญา  มูลมาก  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายอดุลย์  จันธิมา  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายไพรสนธ์  ละอองเอี่ยม  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางสาวอรพิน  คําวิลัย  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 11. นายณัฐพล  อินทร์แว่น  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 12. นายวรชิต  ฟูศรี  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารในการแข่งขัน       
เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการ
แข่งขันเมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1 คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน    ประกอบด้วย 

1.  นายศรีวรรณ  ปินใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ  
2.  นายบรรจง  วงศ์ราษฎร์ รองอํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
3.  นางวิลาวรรณ  ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางนันติยา    เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
5.  นายสังคม  แก้วจินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
7.  นางภัคจิรา  สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นางณัฐจิรา  หล้าธิ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางผกามาศ  เวียงคํา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
10. นายไตรวิทย์  อํามะ  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
12. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
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13. นางรชาดา  ยาวิชัย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางเพ็ญศรี  ธิมา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
15. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
16. นายอนันต์  ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
17. นายบรรจง  คิดดี  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
18. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
19. นางพรรณวิภา สมสะอาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
20. นายณรงค์  แดงทูน  ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์  กรรมการ 
21. นางกัญชพร  อภิวงค์  ครูโรงเรียนประชาบํารุง   กรรมการ 
22. นางเนตรนุช  นามวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต) กรรมการ 
23. นางอริสรา  เจนจิต  ครูโรงเรียนราชคฤห์วิทยา  กรรมการ 
24. นายศักรวินทร์  ณรจาที  ครูโรงเรียนวัดหย่วน   กรรมการ 
25. นางวิลัยพร  ชัยเมือง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม          กรรมการ/เลขานุการ 
26. นายประหยัด  ปันแปง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประสานงานกับ
คณะกรรมการการแข่งขันฝ่ายต่างๆ   และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม  

 

2  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
     2.1  การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   
 2.1.1 การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพฯ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
 1.  นางศิริเพ็ญ  พรสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2.  นางยุพาวรรณ จันทร์สุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสุพัตรา    นาแพร่  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 4.  นางศิริพร  จําปาไหล ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
 5.  นางสาวมาลิณี รักดี  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 6.  นางวันวิสาข์  เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 7.  นางจิราภรณ์  ไชยมงคล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 8.  นางบุญทวี  กาวิระชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 9.  นางสาวอรอุมา กาญจนี  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 10. นายอดุลย์  คมขัน  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
 11. นางอําภา  พรมเทพ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 12. นางรัตชนก  ฤาชา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
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 13. นายอุทัย  จันทครู  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
 14. นางสาวดรุณี  อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
 15. นายวินัย  ตาระการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 16. นางกรรณิกา  รัถยาธรรมกุล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
 17. นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
        18. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
 19. นางจิราพร  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

2.2.2 การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพฯ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.  นางชุติมา  กล่ินหอม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสุมิตรา  จันแย้  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายจิรัฎฐ์  สุขใจ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางขวัญฤดี  ยะรินทร์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
6.  นางรมิดา  บุญมา  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นางประนมพร สุทธวัง  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางสาวเกศกนก ใจวัง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
10. นายอุทัย  จันทครู  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางสาวศิโรรัตน์ สุใจยา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24  กรรมการ 
12. นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ ์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
13. นางสิริกัญญา ยะมา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางสาววัชรี  วาเพชร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
15. นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
16. นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
17. นางอรพิน  เมืองมูล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
18. นายอดุลย์  คมขัน  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
19. นายศักด์ิดาวุฒิ เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.2  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง   
2.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
1.  นางกนกพร  ชํานาญยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางจุฑาทิพย์  สาพันธ์  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
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3.  นางสาวศิโรรัตน์ สุใจยา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
4.  นางพิมใจ  พรมสี  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายสิทธิชัย  หวญอารมณ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นางสาวนฤมล ทองคํา  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
8.  นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางสาวมนัสนันท์ แสนโบราณ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวแขนภา อําขํา  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางสาวนงลักษณ์ เปียงปิ๋ว  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
12. นางสาวนิตยา ทาเป๊ก  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
13. นายเฉลิมศักด์ิ เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.  นางสมพร  พิมลรัตน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวรุ่งทิวา กองสอน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นางบุญทวี  กาวิระชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
4.  นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางนันติยา  เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
6.  นางสาวริราณัฐ เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
7.  นางอรชร  ถาคํา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
8.  นางสาวรัชนีกร นําชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางกชกานต์  ดอนศรีแก้ว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาววจี  ฉิมมา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
11. นางรชาดา   ยาวิชัย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
12. นางสายรุ่ง  มีหลาย  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.3  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์    
2.3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
1.  นายศุภชัย  ทองมาเอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม                  ประธานกรรมการ 
2.  นางณิราพร  อิทธิยา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสุภาภัค  สมศักด์ิ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายพันธกิจ  ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
5.  นางสาววันดา  วิลัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
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6.  นายคมสันต์  ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
7.  นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่ง  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายอนันต์  ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นายศราวุฒิ  จันทร์หัวนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
10. นางยอดกุศล ศรีทัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
11. นายสุรกิจ  ปัสตัน  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรการ/เลขานุการ 

 2.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.  นายบรรจง  คิดดี  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นางพรรณวิภา สมสะอาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
3.  นายวิศิษฎ์   ราชเนตร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นางสาวกรรณการ์ วงศ์งาม  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
5.  นางยุพิน  พรหมพิทักษ ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
6.  นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายสิรินาวิน  กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นางวันเพ็ญ  เสียงห้าว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
9.  นางยุพวดี  อภิภีย์ผ่องใส ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวสว่างจิต ตรีพร  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางณอภัย  พวงมะลิ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

2.4  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์  

      2.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
1.  นายฉัตรชัย  ยะมา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นายชํานาญ  อิทธิยา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรรณิกา ริกากรณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24  กรรมการ 
4.  นางณัฐจิรา  หล้าธิ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นางสาวอัญชลี แสนอ้าย ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
6.  นางจงจิตร  สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
7.  นายวิทยา  วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
8.  นางรัตชนก  ฤาชา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางเย็นกิจ  อุดมรักษ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางอังคณา กันตะยา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางนิตยา  ทาเป๊ก  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
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12. นางลัดดาวรรณ นุ่มนวล  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 2.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.  นายอภิชาติ  มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.  นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสังคม  แก้วจินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
4.  นายสุปรีชา  สูงสกุล  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
5.  นายบัญชา   อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
6.  นายพันธนิจ  ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
7.  นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
8.  นายณัฐวุฒิ  บุญชัย  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
9.  นางอชิรญา  ป้อเฮือน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.5  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)   

  2.5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
 1.  นางสาวศศิธร ตันดี  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2.  นางพรพรรณ ปัญญาอุดมกุล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสุปราณี  หน่อชาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24  กรรมการ 
 4.  นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 5.  นางภัคจิรา  สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 6.  นายยุทธภูมิ  จํารัส  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 7.  นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 8.  นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็ง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 9.  นาดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 10. นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 11. นางธีรภรณ์ วงศ์ฟู  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 12. นางสาวอัญชลี สักลอ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
 13. นางสาวกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางทองเหรียญ ปานต๊ะรังสี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
 15. นางสาวอทิตา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
 16. นางสาวจิรพร ใจยืน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 17. นางเพ็ญศรี ธิมา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 18. นางสาวทัศนา ศิลป์ท้าว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
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  2.5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.  นางประภาภรณ์ วงศ์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2.  นายสมพงศ์  สิทธิยุโณ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวสุรีพร สุดยอด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 4.  นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 5.  นางจินดา  เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 6.  นางมัลลิกา  คําชุ่ม  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
 7.  นางสาวนุชนารถ เมืองกรุง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 8.  นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 9. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
 10. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 11. นางผกามาส   เวียงคํา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 12. นางสาวนันทร์ทิฌา ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 13. นางสาวสุพรรษา มันเทศสวรรค์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
 14. นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
 15. นางสาวอัญชลี ดวงขยาย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 

16. นางยุพิน  ลครแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.6  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1.  ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุวิทย์  เทพวงศ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายฉัตรชัย  ยะมา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
 4.  นายพันธนิจ  ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 5.  นายวิทยา  สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 6.  นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 7.  นางสาวมนัสนันท ์ แสนโบราณ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
 8.  นายปกรณ์  รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
 9.  นายสมหมาย ดุเหมา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 10. นายไตรวิทย์ อํามะ  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
 11. นายเจษฏา  เสียงเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 

12. นางสาววันเพ็ญ พวงมะลิ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
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2.7  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล  (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.  นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
 2.  นายพันธนิจ  ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายอาทิตย ์ สุจชารี  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 4.  นายวิศิษฎ์  ราชเนตร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
 5.  นายสุวิทย์  เทพวงค์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
 6.  ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 7.  นายพิทักษ์  สบบง  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 8.  นายทินกรรต์ุ เขยสุข  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
 9.  นายปกรณ ์  รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
 10. นายสมหมาย ดุเหมา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 11. นายไตรวิทย์ อํามะ  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 

12. นายเจษฏา  เสียงเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
 13. นางพชร  โหจินดารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.8  การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ  ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.  นายแอ๊ด  ชาวน่าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุริยัน  ไทยโคกสี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ 
 3.  นายกิติพงษ์  เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 4.  นายปกรณ์  รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ               5.  

๕.  นายบัญชา  อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 6.  นายภัทรพล  เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
 

2.9  การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.  นายสุริยัน  ไทยโคกสี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
 2.  นายกิติพงษ์  เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 3.  นายแอ๊ด  ชาวน่าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ  

 4.  นายปกรณ์  รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ  

 5.  นายบัญชา  อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 6.  นายภัทรพล  เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1.  ประชุมและหารือเพ่ือดําเนินการแข่งขันทักษะที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.  ออกข้อสอบ ดําเนินการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขัน 
 3.  ประกาศและรายงานผลการแข่งขัน 
 4.  ส่งรายชื่อให้กรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร 

 

3.  คณะกรรมการจัดสถานท่ี     ประกอบด้วย 
 1. นายประหยัด ปันแปง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทร์ฟอง ผิวสอาด  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางขวัญกมล จางวิริยะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 

มีหน้าท่ี 1.  จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสําหรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน   
2.  จัดเตรียมห้องที่ใช้ในการแข่งขัน ห้องศูนย์อํานวยการ และตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ในการแข่งขัน 
     ทุกประเภทให้เรียบร้อย 
3.  ติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน 

 4.  จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองขยายเสียงในห้องที่จําเป็น  

 

4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล ประกอบด้วย 
 1.  นางปิยะนุช  สําเร็จผล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2.  นางจีรพา  กันทา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสุญาณี  ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  

 4.  นางสาวรุจิรา คําเผ่า  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี  บันทึกและรายงานผลการแข่งขันทุกรายการ 

 

5.  คณะกรรมการบริการและปฏิคม     ประกอบด้วย  

  1. นางเบญจมาศ สุวรรณ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชนีย ์  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางปิยะนุช  สําเร็จผล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 

มีหน้าท่ี 
 1.  ดูแลและให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการ   
2. จัดนักเรียน  บริการนํ้าด่ืม อาหารและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ 
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คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน   ประกอบด้วย 

1. นายวิเชียร ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางรัญญ์จินันท์    คําศรีสุขต์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
4. นางบัณฑิตา เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านพิทยาคม กรรมการ 
5. นายฤทธิชัย วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
6. นางศิวัชญา ไชยมงคล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
7. นายสมรัตน์ ปัญโญ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
8. นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
10. นางสาวจิตราภรณ์  คําผา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
11. นางศิริลักษณ์ วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
12. นางลัดดา เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
13. นางศุภนันท์ พหุธนพล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
14. นายกิตติศักด์ิ น้อยคํา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
15. นางอรัญญา จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
16. นางสาวญาติกา มังคลปรวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
17. นายเจริญ บุญทา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
18. นางสาววิวา อุทธิยา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
19. นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
20. นางนวลปราง    ก๋าใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
21. นายมาโนชย์ มีมา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 2.1  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. นางศุภนันท์  พหุธนพล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมยุรฉัตร   ผิวอ่อนดี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายณรงค์ฤทธิ์   ธนะจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายธนวัตน์    ยี่สิบแสน ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

       กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.2  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววิวา   อุทธิยา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายศิวณัฐ   ก๋าใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 4. นายสยาม   ชิดสนิท ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ24 กรรมการ 
 5. นางเกษร สิงห์โตนาท ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางเกษร สิงห์โตนาท ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.3  กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. นางเอมอร   กาศสกุล ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายนวิพันธ์   จันทร์ธีระวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 4. นายธเนศ   พันธ์วงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 5. นางสาวธิดาพร   เชียงแรง ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 6. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

    กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.4  กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. นายชาญพงษ์   ถูกจิตร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสุภัทร์   ภิญโญ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายบุญหัสบดี   อุดมรักษ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 5. พระวรพันธ์กิตติสัมปันโน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวชัชฎาภรณ์  รัชฎาวรรณ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.5  กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. นางสุภา   บุญโพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร   ใจดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 3. นางสาวมาลัย   ฟักเขียว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวสุรางค์   อุสาหะ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางศศิธร   อินต๊ะปัญญา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายกิตติศักด์ิ   น้อยคํา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 7. พระบรรจง   กิตติวโส ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 8. นางศิริกาญจนา ไกรอ่ํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางศิริกาญจนา ไกรอ่ํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.6  กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. นางสาวรัตนา   อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางภรศศิร์ คําคม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวธิดาพร   บัวหลวง ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวชนทัต   ภัคธีรภัทร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 5. นางสาวศุภวรรณ   ปวนสาย ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 6. นางศรีไพร ฟ้าเลิศ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางศรีไพร ฟ้าเลิศ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.7  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. นางอุไรวรรณ   วงค์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางมาลี   หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายกิตติพันธ์   กันทะวงค์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางทัศนีย์   ชุ่มลือ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสุปราณี ปั๋นโตน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ  

 6. นายกฤตภาส  ใสคําฟู ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 8. นางสาวอําพา ไชยภาพ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายเจริญ บุญทา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 10. นายวรกร ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ   

 11. นางปาริชาติ ราษี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
      นางปาริชาติ ราษี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
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 2.8  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. นางพรรณี   อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางนิภารัตน์   หอมนาน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสาริณี   มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นายภูมิสิงห์   มะลิกุล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายธวัชชัย   บัวภา ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายกิตติศักด์ิ   น้อยคํา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาววันทิตา   บุญยัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ 
 8. นายธงชัย   บุญธรรม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 11. นางสาวสายทอง แก้วนันทะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
      นางสาวสายทอง แก้วนันทะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.9 กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น 
 1.  นายประสิทธิ์  ถวิลวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นายวรากร   ปัญญาคํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ 
 3.  นายไกรลาศน์ ประเสริฐสังข ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 4.  นายพงศธร   ฟองฟู ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 5.  นายอนุพันธ์ มุสิกะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 6.  นางศนิสา ศรีสว่าง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
         นางศนิสา ศรีสว่าง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.10  กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม 
 1.  นายสังคม   อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นายมนตรี  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 3.  นายนิพนธ์  สมวัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4.  นางเพ็ญนีย์  ศรีคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
       นางเพ็ญนีย ์ ศรีคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.11 กิจกรรมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ 
 1.  นายสุดเฉลิม   อ่อนเปี่ยม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวญาติกา  มังคลปรวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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 3.  นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ ์ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4.  นางบุปผา    เตียวตระกูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 5.  นางสาวอัจฉรา เวียงลอ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
             นางสาวอัจฉรา เวียงลอ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.12  กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล 
 1.  นายวิชาญ   ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.  นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 รองประธานกรรมการ 
 3.  นางประยงค์   วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4.  นางสาวณัฐชยาภรณ์ ผ่องแผ้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 5.  พระครูสุตชัยโสภณ  ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 6.  นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
        นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 2.13 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     2.13.1 คณะกรรมการคัดเลือกคําถาม และจัดข้อสอบ  
 1. นางพรรณี   วงค์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางจินตนา   ยศเรืองศักด์ิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววรรณิภา พุฒดวง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายกังวาล กาสมุทร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายจักรกฤษณ์ เผือคํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

 2.13.2 คณะกรรมการคุมสอบ และจับเวลา 
 1. นายคนอง   บัวเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 2. นายสุวัตร   กุสสลานุภาพ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 

 2.13.3 คณะกรรมการตรวจคําตอบ 
 1. นางสาวสุภาภรณ์  ก๋าแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 2. นายกิตติศักด์ิ น้อยคํา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายวุฒิชัย   ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 2.13.4 คณะกรรมการสรุปผลคะแนน 
 1. พระอธิการอัศวิน  ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ 
 2. นายตาลเด่ียว ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
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 กรรมการรับลงทะเบียน 
         นายวุฒิชัย   ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    

 2.14  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2.14.1 คณะกรรมการคัดเลือกคําถาม และจัดข้อสอบ  
 1. นางกัลยา อินทร์ไชย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสมพิศ   ศีติสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายเจริญ   บุญทา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 4. นางสาวนุจรี     วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางบัณฑิตา   เมืองวงค ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

 2.14.2 คณะกรรมการคุมสอบ และจับเวลา 
 1. นายภิรภัทร์   ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 2. นายถกลเกียรติ   กุมกัน ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 

 2.14.3 คณะกรรมการตรวจคําตอบ 
 1. นายสมบัติ   พรมเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 2. นางสาวกาญจนา แสนวงค ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายกิตติศักด์ิ น้อยคํา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 

 2.14.4 คณะกรรมการสรุปผลคะแนน 
 1. นายฤทธิชัย วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 2. นายชื่น คํามามูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 กรรมการรับลงทะเบียน 
    นายชื่น คํามามูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 1. นายมาโนชย์   มีมา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางปาริชาติ   ราษี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายชื่น   คํามามูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายวุฒิชัย   ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางศุทธิรัตน์   ทองภูมิพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายสุทิน   เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล 
 1. นางสาวชุมพร   บุญศรี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอัจฉรา   เวียงลอ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวฤชุตา   จันต๊ะคาด ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. นางศิริกาญจนา   ไกรอ่ํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอัจฉรา   เวียงลอ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางศรีไพร   ฟ้าเลิศ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางเพ็ญนีย์  ศรีคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บและรวบรวมผลการแข่งขันส่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
     1. นางสาวนุจรี            วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายเกรียงไกร กิติยศ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายนิพนธ์  สมวัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายปรีชา เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางมาลี หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางพรรณ ี อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางณิชกานต์ มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
      1. นายศรีวรรณ    ปินใจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      2. นายบรรจง    วงษ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
      3. นายนพรัตน์   เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์  กรรมการ 
      4. นายอนุกุล    สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ      
      5. นายอุเทน    วงษ์พันธ ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ      
      6. นายประกอบ   จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ      
      7. นายไชยรัตน์    สุติบุตร์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ      
      8. นายธีระเดช    สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ      



40 

 

 

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

      9. นายประพันธ์    เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ     
      10. นายวาสิงหน    วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
      11. นายสมเกียรติ   ถูกนึก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
      12. นายกิฬาวุฒิ    เผ่าเคร่ือง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
      13. นายอุดมทรัพย์   บุญงาม  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ      
      14. นายธัญชลิต    ณ น่าน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ      
      15. นายพนมฉัตร    มณีมัย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ      
      16. นายวินัย    ปางพรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24   กรรมการ      
      17. นายณรงค์    ไชยลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
      18. นายสันติ    ศิลปกรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ 
      19. นางสาววราพร   ศูนย์กลาง   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ      
      20. นายนิรันดร์    เป็งโท  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม           กรรมการ/เลขานุการ      
      21. นายพิษณุ    รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม       กรรมการ/เลขานุการ      
      22. นางสาวฟองนวล   ผลมาก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม            กรรมการ/เลขานุการ      
      23. นายพงศกร    หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม      กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี :  ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประสานงานกับ 
                 คณะกรรมการการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่มีปัญหาให้ได้ข้อยุติ            
                 ด้วยความยุติธรรม 

 

2. คณะกรรมการตัดสินทักษะแอโรบิก  ประกอบด้วย 
      2.1 นายสันติ   ศิลปกรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม         ประธานกรรมการ 
      2.2 นายวิเชียร   หมอนเขื่อน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
          2.3 นายวินัย   ปางพรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ  
          2.4 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน         ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
          2.5 นายสุภาพ   อุตตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ  
          2.6 นายอุเทน   วงษ์พันธ ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ                             
         2.7 นางเจนจิรา   เดชวงษ์ษา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
         2.8 นายอัครเดช   มัลลิกามาลย ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ      

มีหน้าท่ี :  ดําเนินการจัดการแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่แข่งขันจับฉลากลําดับการแข่งขัน แบบบันทึกการให้คะแนน  
             ตัดสินผลการแข่งขันและแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม ่
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3. คณะกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
      3.1 นายอนุกุล    สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         ประธานกรรมการ 
      3.2 นายไพศาล   ขัติวงค ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
      3.3 นางโสภิตา   ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ      
      3.4 นางอมรศรี   แรกข้าว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ        
      3.5 นางสาววราพร   ศูนย์กลาง ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ        
      3.6 นายถนอม   ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ      
      3.7 นายสุริยงค์   ไชยมงคล ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.8 นายธีระเดช   สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.9 นายบุญชม   ใจเสาร์ดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.10 นายจรินทร์   คํามาปัน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.11 นายภานุวัฒน์   ถูกใจ        ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.12 นายศาสตร์   วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.13 นายเทวฤทธิ์   มังคลาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.14 นายณรงค์   ไชยลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.15 นายสมเกียรติ   ถูกนึก ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.16 นายกิฬาวุฒิ   เผ่าเคร่ือง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ     
      3.17 นายไชยรัตน์   สุติบุตร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม        กรรมการพิธีการ      
      3.18 นายสันติ   หอมนาน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม         กรรมการ/เลขานุการ  

มีหน้าท่ี : 1. ออกข้อสอบในการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเฉลย ประกอบด้วย 
                1.1 แบบปรนัย (สุขศึกษา) คนละ 3 ข้อ       (พลศึกษา) คนละ 3 ข้อ  
      1.2 แบบอัตนัย (สุขศึกษา) คนละ 2 ข้อ       (พลศึกษา) คนละ 2 ข้อ 
  2. คัดเลือกข้อสอบ กําหนดเวลาสอบ จํานวน  60 ข้อ    
                 2.1 ตอนที่ 1 แบบปรนัย  สุขศึกษา 30 ข้อ     พลศึกษา  30  ข้อ 
                 2.2 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย  สุขศึกษา 10 ข้อ   พลศึกษา  10  ข้อ 
   3. จัดเตรียมห้องสอบ กํากับห้องสอบ ตรวจข้อสอบ แจ้งคะแนนสอบ และประกาศผลการตัดสิน 
   4. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบระดับภาคเหนือต่อไป 

 

4. คณะกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
      4.1 นายนพรัตน์   เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ ประธานกรรมการ 
      4.2 นายพร้อมเพรียง  พูลผล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
      4.3 นายประกอบ   จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/ตรวจข้อสอบ        
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      4.4 นายธวัชชัย   วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ/ตรวจข้อสอบ      
      4.5 นายพนมฉัตร   มณีมัย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ        
      4.6 นายพงษ์พัฒน์   เมืองมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/คุมสอบ      
      4.7 นายวาสิงหน   วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ     
      4.8 นายสุวิทย์   อวิรุตม ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ     
      4.9 นายธัญชลิต   ณ น่าน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา          กรรมการ/จับเวลาสอบอัตนัย     

      4.10 นายมงคล   แพ่งประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/อ่านข้อสอบอัตนัย     
      4.11 นายจิระเดช   ซองคํา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ/อ่านข้อสอบอัตนัย     
      4.12 นางสาวจิตราภรณ์  ยศมูล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ/รวบรวมผลฯ     
      4.13 นางพรวิภา   ไชป้อ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/รวบรวมผลฯ 
      4.14 นายสมบัติ   จันทร์ผ่องศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
      4.15 นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์    ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี :  1. ออกข้อสอบในการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเฉลย ประกอบด้วย 
                   1.1  แบบปรนัย (สุขศึกษา) คนละ 3 ข้อ       (พลศึกษา) คนละ 3 ข้อ  
     1.2  แบบอัตนัย (สุขศึกษา) คนละ 2 ข้อ       (พลศึกษา) คนละ 2 ข้อ 
   2. คัดเลือกข้อสอบ กําหนดเวลาสอบ จํานวน  60 ข้อ    
         2.1 ตอนที่ 1 แบบปรนัย  สุขศึกษา 30 ข้อ     พลศึกษา  30  ข้อ 
          2.2 ตอนที่ 2 แบบอัตนัย  สุขศึกษา 30 ข้อ     พลศึกษา  30  ข้อ 
   3. จัดเตรียมห้องสอบ กํากับห้องสอบ ตรวจข้อสอบ แจ้งคะแนนสอบ และประกาศผลการตัดสิน 
   4. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบระดับภาคเหนือต่อไป 

 

5. คณะกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ  มัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
      5.1 นายยงยุทธ   โภชนา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
      5.2 นายศักด์ิชัย   ศรีวิชัย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
      5.3 นายนิธิพนธ์   สีนํ้าเงิน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
      5.4 นายสุดเขต   สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ  
      5.4 นายจิระเดช   ซองคํา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ  
      5.5 นางระพีพรรณ   ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ   
      5.6 นายพงศกร   หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ  
      5.7 นางสาวฟองนวล  ผลมาก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
      5.8 นายสมยศ   พานทอง      ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี :  1. จัดการแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่ แบบบันทึกการให้คะแนน  
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             2. ตัดสิน แจ้งคะแนน และประกาศผลการตัดสิน 
    3. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบระดับภาคเหนือต่อไป 

 

6. คณะกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
      6.1 นายประพันธ์   เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
      6.2 นางสาวเปรมจิต  ธุระงาน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
      6.3 นายเกษมสันต์   ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
      6.4 นายอุเทน   วงษ์พันธ ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ  
      6.5 นายอุดมทรัพย์   บุญงาม ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ  
      6.6 นางวิภาวรรณ   เมืองพรม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ     
      6.7 นายสมเกียรติ   ถูกนึก ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ  
      6.8 นายประกอบ   จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
      6.9 นายธวัชชัย   วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
      6.10 นายพร้อมเพรียง พูนผล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
      6.11 นายอัปราชัย   โพธิ์ลังกา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
      6.12 นายพิษณุ   รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม       กรรมการ/เลขานุการ      

มีหน้าท่ี :  1. จัดการแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่ แบบบันทึกการให้คะแนน  
             2. ตัดสิน แจ้งคะแนน และประกาศผลการตัดสิน 
    3. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบระดับภาคเหนือต่อไป 

 

7. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบด้วย 
      7.1 นายสมยศ    พานทอง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
      7.2 นายวิชาญ   ไชยมงคล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
      7.3 นายอรรถพล   ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ      
      7.4 นายสันติ   หอมนาน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ                          

มีหน้าท่ี :  1. จัดเตรียมสถานที่สอบตอบปัญหาสุขภาพ/โครงงานสุขภาพและแอโรบิก  
                 ที่ศูนย์กีฬาโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

2.ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ในการแข่งขันทุกประเภทให้เรียบร้อย 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
    8.1 นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
    8.2 นายวิชาญ   ไชยมงคล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ   
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    8.3 นางเจนจิรา   เดชวงศ์ษา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ     

 

 

9. คณะกรรมการรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
    9.1 โครงงานสุขภาพ 
        9.1.1 นางสาวฟองนวล  ผลมาก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
        9.1.2 นางระพีพรรณ   ฉิมปุละ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 
    9.2 ตอบปัญหาสุขภาพ 
         9.2.1 นายไชยรัตน์   สุติบุตร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
         9.2.2 นายนพรัตน์   เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์
     9.3 แอโรบิก 
         9.3.1 นายวิเชียร    หมอนเขื่อน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
         9.3.2 นางเจนจิรา   เดชวงษ์ษา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

มีหน้าท่ี :   1. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อของนักเรียน 
                  ที่เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือพิมพ์เกียรติบัตร 

    2. รับลงเวลามาปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 

10. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล  ประกอบด้วย 
       10.1 นายสมบัติ   จันทร์ผ่องศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
       10.2 นายนิรันดร์   เป็งโท ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
       10.3 นายศุภพงษ์   ชัยทัศน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
       10.4 นายนพรัตน์   เสมอเชื้อ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์  กรรมการ 
       10.5 นายพิษณุ   รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ      
       10.6 นางสาวฟองนวล  ผลมาก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี : รวบรวมผลการแข่งขัน รูปถ่ายและรายงานผลการแข่งขัน ที ่www.chiangkham.ac.th 

 

คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ 
1.  คณะกรรมการการดําเนินการแข่งขัน 
 1. นายมานะ   พิริยพัฒนา ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางถวิลจิต           อินต๊ะวงศ์          ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม         รองประธานกรรมการ                               
 3. นางวิลาวัลย์           ยอดผ่านเมือง     ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ     
 4. นางเสียงพิณ   ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
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 5. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 6. นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 8. นายสุรชาติ   ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 10. นายอัครเดช  จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 11. นายสิทธิโชค  หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 12. นายไกรพงษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางมาลูน   ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 14. นายภาณุรัตน์ วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม                           กรรมการ 
 15. นางธิติยา    อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 16. นางสาวนิศาธร  กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 17. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ        
 18. นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 19. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์    ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. กรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน 
     2.1กรรมการตัดสินทักษะดนตรีไทยทุกรายการ                                                                                                                             
    1. นายสิทธิโชค  หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นางเรืองอุไร     สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                       รองประธานกรรมการ 
 3. นายสวัสด์ิ     ธีรานุสรณ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายเอนก             วันลับแล ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม         กรรมการ 
 5. นางสาวนิศาธร  กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         กรรมการ/เลขานุการ 

     2.2. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย/หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายอัครเดช  จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายศิวัช  สวัสดี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม         รองประธาน 
 3. นายชินวัชร์  ปินตา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ                      กรรมการ                      
      4. นายอณิรุจน์    สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นายสุรเดช  ดอกมะลิ           ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม           กรรมการ/เลขานุการ 

 2.3. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายกวี  บุญกว้าง         ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
      2. นายอนุพงษ์            กาหลง            ครูโรงรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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 3. นายอิทธิกร  มาฟู ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม                          กรรมการ 
      4. นายนคร        ผ่องใส ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 2.4. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายเปรมฤทธิ์    อินแต่ง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   ประธานกรรมการ 
 2. นายเอกชัย      นามหน่อ         ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม                   รองประธานกรรมการ 
      3. นายวรา      ยอดเมือง          ครูโรงเรียนเทศบาล 6 กรรมการ 
 4. นายนิรันดร์   หงษ์ทอง           ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการ/เลขานุการ 

 2.5. กรรมการตัดสินทักษะขับขานประสานเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายวิทยาวุฒิ    ไชยสุ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์    ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม               รองประธานกรรมการ 
      3. นายดัสกร              สุริหาร            ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
      4. นายเกียรติศักด์ิ       วงศ์ใหญ่           ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม        กรรมการ/เลขานุการ 

 2.6. กรรมการตัดสินทักษะวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. นายวิบูลย์     ผิวนิล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก                            ประธานกรรมการ 
 2. นายสุชาติ     ยอดมงคล ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายพงศธร    โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
      4. นายภาคภูมิ   ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 

 2.7. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย  
 1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
      2. นายเอกลักษณ์ จันสีมุ่ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา              รองประธานกรรมการ 
 3. นายศิวกร  แผ่นทอง        ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการ 
      4. นายอนุรักษ์  สักแกแก้ว     ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม               กรรมการ 
      5. นายนิรันด์  สุวรรณรัตน์        ครูโรงเรียนประชาบํารุง               กรรมการ/เลขานุการ 

 2.8. คณะกรรมการการตัดสินทักษะสาระทัศนศิลป์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกรายการแข่งขัน  
  กรรมการตัดสินทักษะเขียนภาพประเพณีไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นางมาลูน   ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายวินัย  ไทยศิลป ์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายธนัถสิทธิ์    ปันสม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม                        กรรมการ 
 4. นางสาวนุสรา  เทพบัณฑิต ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ  

 กรรมการตัดสินทักษะเขียนภาพไทยสีเอกรงค์     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชรินทร์ สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก                        รองประธานกรรมการ 
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 3. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                กรรมการ 
 4. นางเขมณัฏฐ์     สุริยะป้อ            ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                กรรมการ/เลขานุการ 
 

 กรรมการตัดสินทักษะวาดภาพระบายสี     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายไกรพงษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

 3. นายพิรญชิต บุญนัด ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                           กรรมการ 
 4. นางอุบลวดี   พรหมสิงห์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะภาพปะติด    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1. นายอุดม จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.นางจินตนา   นาคพัฒน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24     รองประธานกรรมการ 
 3.นายโสภณ  บุตรดี   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก                        กรรมการ 
 4.นายประกาย   สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา      กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1.นายสุรชาติ   ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.นายเชิง   จันทะวงค์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม                          รองประธานกรรมการ 
 3.นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม                กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                  
 1.นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                  ประธานกรรมการ 
 2.นายศิริชัย   ธรรมศิริ    ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม                       รองประธานกรรมการ 
 3.นายยุทธนา            เปี้ยจันตา           ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม                        กรรมการ 
 4.นายเทศนิต            เจริญปัญญาเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ        กรรมการ/เลขานุการ 

     กรรมการตัดสินทักษะศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย                                                               
 1.นายภาณุรัตน์ วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2.นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม            รองประธานกรรมการ 
 3.นายบัณฑิต ไชยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์                กรรมการ 
 4.นางประไพศรี หงษ์หิน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม                         กรรมการ/เลขานุการ 

 2.9 คณะกรรมการการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกรายการแข่งขัน  
  กรรมการตัดสินทักษะรําวงมาตรฐาน 
 1. นางเสียงพิณ   ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิชิตชัย            คะเน            ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
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 4. นางสาวพลอยไพลิน    วรรณเลิศ    ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการเลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะระบํามาตรฐาน 
 1. นางธิติยา    อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์    ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม        รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยลดา         ณีระพนธ์    ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ             
 4. นางสาวปวิตรา พงษ์คํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
 1. นางธิติยา   อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพรนิภา        คุณา    ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุนิศา          คงเจริญ         ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24             กรรมการ 
 4. นางสาวปวิตรา   พงษ์คํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา             กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 1. นางธิติยา   อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์    ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม             รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยลดา         ณีระพนธ์    ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ             
 2. นางสาวพรนิภา        คุณา    ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะการแสดงตลก 
 1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายพิชิตชัย  คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะมายากล 
 1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายพิชิตชัย  คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอนุรักษ์ 
 1. นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางอุบลวรรณ    แก้วโสม    ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายพิชิตชัย  คะเน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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กรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านสร้างสรรค์ 
 1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นางคณึงนิต  จอมมล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี 
    1. นายสัญญา   จิโนสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
   2. นายไสว                 ใจวังโลก  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
   3. นางเรืองอุไร           สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                       กรรมการ 
   4. นายเกษมสันต์        ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         กรรมการ 
   5. นางนงคราญ          พรหมเผ่า ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         กรรมการ 
   6. นางจารุวัฒน์           ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         กรรมการ 
   7. นายโยธิน  เชิดช ู ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         กรรมการ 
   8. นักการภารโรงโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม         กรรมการ 
   9. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม          กรรมการ/เลขานุการ 

 

5. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   1. นางสาวนุตประวีณ์   เบ็ญชา  เจ้าหน้าที่สํานักงานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                                                                                                                             
 

คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวณพสร   จินะราช ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพันธ์    ภาชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางพรสาย  ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
4. นายปิติ    โกฏิยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
5. นางวิไล    วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
6. นายนิวัติ   เชียงแรง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
7. นางจารุณี   ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวกันติศา   โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
9. นายอรุณ   จําปาไหล ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
10. นายพิภพ   ยอดอ้อย  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
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11. นางสารภี   บุญชัย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
12. นางธนพรรณ   ทวีโค ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
13. นางสาวพนิดา   ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
14. นางจันทร์เพ็ญ    กาชัย ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
15. นายภูวนัย    ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
16. นายรังสิต   สิงห์มหาไชย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
17. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
18. นางสาวสายฝน  วรรณกูล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
19. นางสาวกัญยา    บัวตูม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
20. นายเขมรัฐ  วัลลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
21. นายอภิชาติ    อมรินทร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
22. นายไกรฤกษ์   ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
  2.1  คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถ่ิน   
ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมพล   ใจยะเลิศ   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานกรรมการ 

2. นายมานัส   ทาระจีน ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

3. นายประพันธ์   จันทะนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 

4. นายคณิต   ถูกดี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

5. นายณัฐดนัย   คําคง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 

6. นายพงศกร  บุญต่อ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 

7. นางอนัญญา   สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  2.2   คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ประกอบด้วย 
1. นายภูวนัย   ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นายปรีชา   ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

3. นายผดุงสิงห์  ปงหาญ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

4. นายชาคริต   ศรีวิภาค ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 

5. นายเติมศักด์ิ   สุวรรณ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 

6. นายสมบัติ   ชมพูชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
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7. นางอรศรี   เวียงลอ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 

8. นางนงคราญ   พรหมเผ่า ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 

9. นายอดุลย์   วรรณคํา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

          10. นายชัยวุฒิ   กันทะมูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

       2.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะสวนถาดชื้น  ม.ต้น  ประกอบด้วย 
 1. นายไพโรจน์   กาวิน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2. นายพันธ์ศักด์ิ   แสนพรหมมา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายพรชัย   แก่นเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวิไลวรรณ   รอดเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
5. นายทวีชัย   สมควร ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
6. นายลักพงษ์   ปิงเมือง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย ์ กรรมการ 
7. นายประจวบ   เชียงแรง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
8. นายปิติ   โกฏยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
9. นายปริญญา   พรหมมา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
10. นายมนตรี   รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
11. นายไกรสร   เทพนากิจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

   2.4  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
 1. นายสมคิด  จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม               ประธานกรรมการ 
 2. นายสุขสันต์  หอมนาน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายกิตติภณ  เพียรจริง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายไพโรจน์  กาวิน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายสมยศ  แจ่มใส ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายสุรสิทธิ์  คงมั่น ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายเปล่ง  ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายอรุณ  จําปาไหล ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายสาธิต  กลางหมู่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 11. นายสมบัติ  ชมพูชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

   2.5  คณะกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.ต้น   ประกอบด้วย 
  1. นายฉัตรชัย   สิงห์กา ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย ์ ประธานกรรมการ 
  2. ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์  จินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นายประภาส   ปิยะโกศล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
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  4. นางผุสดี   วัชรสกุลวงศ์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  5. นายอภิลักษ์   กันคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
  6. จ.ส.อ มงคล   สดเมือง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
  7. นางพรสาย   ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
  8. นางแจ่มจันทร์   เถระ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
  9. นายพงษกร   บุญต่อ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ  

     10. นางฐานิตา   ประวัง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

   2.6  คณะกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ม.ปลาย   ประกอบด้วย 
  1. นางศรีไพร   เขียวงาม ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
       2. นางสาวพัชรา   จันทร์ทิพย์   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวเดือนนภา ยะมา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
  4. นางจันทร์เพ็ญ  กาชัย ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางสุพิน   กันทา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
       6. นางนงคราญ   พรหมเผ่า ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
       7. นางอนัญญา   สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

   2.7  คณะกรรมการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ม.ต้น   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวพนิดา   ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางนารีนารถ   อภัยลุน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางนัยนา   ประวงศ์เทพ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
        4. นางสีดา   กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางสาวจํานงค์   ไชยมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

   2.8 คณะกรรมการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ  ม.ปลาย   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวพนิดา   ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางนารีนารถ   อภัยลุน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางนัยนา   ประวงศ์เทพ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
        4. นางสีดา   กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางวรวรรณ   ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
  6. นางสาวจิรสุดา   เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

   2.9  คณะกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร  ม.ต้นและ ม.ปลาย    ประกอบด้วย 
  1. นางศิริรัตน์   จองพินิจสถิต ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางจันทนา   เนาวเศรษฐ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางจุฑารัตน์   ชิดสนิท ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
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  4. นางมณฑยา   ภูแสงศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางสาวสุภา   ตันใจเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
  6. นางศรีทอน   อ่างเกียรติกุล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

      2.10  คณะกรรมการแข่งขันทําอาหาร ม.ต้น แกงมัสม่ัน  / กระทงทอง ม.ปลาย  ประกอบด้วย 
   1. นางวนิดา   อุทวัง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
  2. นางจันทร์เพ็ญ   สุภกา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 

3. นางลัดดาวัลย์   ศรีสุข ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
4. นางพิมพ์ใจ   กาวีละ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
5. นางนารี   มะคะสิริ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

   2.11  คณะกรรมการแข่งขันทําอาหารคาว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ม.ต้นและ ม.ปลาย 
ประกอบด้วย 
  1. นางวิไล   วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย ์ ประธานกรรมการ 
        2. นางสายพิน   ชุ่มใจ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
       3. นางมณฑิรา   สุริยะชัย ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
        4. นางวรรณพร  กาต๊ิบ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางสาวสุภา ตันใจเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
        6. นางสุทิน   จันธิมา ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  2.12  คณะกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ม.ต้นและม.ปลาย  ประกอบด้วย 
       1. นางศรีทอน   อ่างเกียรติกุล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
       2. นางกรณ์วิกา   สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
       3. นางวรวรรณ   ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
       4. นางธนพร   ทวีโค ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
      5. นางปราณี   ปรีชารัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.13 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจท่ัวไประดับ ม.ต้น 
  1. นางศรีไพร   เขียวงาม ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางจันทร์เพ็ญ   กาชัย ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุพิน   กันทา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
  4. นางอรพิน   ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
  5. นางพัชรา   จันทร์ทิพย ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
  6. นายสิริวงษ์   วงศ์ไชย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  7. นายนัทธวัฒน์   พลเมฆ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
  8. นายอภิชาต   อํามรินทร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 



54 

 

 

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 2.14 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบัญชีระดับ ม.ปลาย 
  1. นางสุนันทา   อ้ายสุรินทร์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางสายพิน  ชุ่มใจ  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นายนพดล   ธรรมใจอุด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
  4. นางอรุณี   เมืองมา  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ  

 2.15  คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทยประเภทบุคคล ม.ต้น ประกอบด้วย 
  1. นางพรสาย    ศรีตระกูล  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุกัลยา    ชัยทัศน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  3. นางผุสดี    วัชรสกุลวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นางอารีรัตน์    นาแพร่  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
  5. นายนภดล    ธรรมใจอุด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

 2.16  คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทยประเภทบุคคล ม.ปลาย  ประกอบด้วย 
  1. นางพรสาย   ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางสุกัลยา   ชัยทัศน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางผุสดี   วัชรสกุลวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  4. นางอารีรัตน์   นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  5. นายนภดล   ธรรมใจอุด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

 2.17  คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษประเภทบุคคล ม.ต้น  ประกอบด้วย 
  1. นางพรสาย    ศรีตระกูล  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุกัลยา    ชัยทัศน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  3. นางผุสดี    วัชรสกุลวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นางอารีรัตน์  นาแพร่  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
  5. นายนภดล    ธรรมใจอุด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/เลขานุการ 

 2.18 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษประเภทบุคคล ม.ปลาย  ประกอบด้วย 
  1. นางพรสาย   ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางสุกัลยา   ชัยทัศน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
  3. นางผุสดี   วัชรสกุลวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  4. นางอารีรัตน์   นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  5. นายนภดล   ธรรมใจอุด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/เลขานุการ  
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คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
1. กรรมการดําเนินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 1. นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา  กรรมการ 
 4. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 6. นางพัธนี วุฒนะเดชกร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ   

 7. นางจารุณ ี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 8. นายนาวิน กาว ี ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
 9. นายชัยพร ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์  กรรมการ 
 10. นางสาวกันติศา โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
 11. นายรังสิต สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ 
 12. นายเกวนยุทธ   ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
 13. นางสาวภคอร สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
 14. นางสาวกัญยา บัวตูม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 15. นายไพบูลย์ ภิญโญ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
 16. นางสาววัลยา นาสาร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 17. นางสาวปราณี ไชยจันดี ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
 18. นายเขมรัฐ วัลลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 19. นายนันท์ ก้อคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24  กรรมการ 
 20. นายวัชระ การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                  กรรมการ/เลขานุการ 
 21. นายญวน   ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                       ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ 
 22. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                            ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี  
  ให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดําเนินงาน และตัดสินการแข่งขัน 

 

2. กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
 2.1 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.ต้น 
  1. นางจารุวัฒน์  ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพัชรี  สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
  3. นายปริญญ์  พันธ์ดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
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  4. นางพัชนี  ถูกจิตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
  5. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
  6. นางมยุรี  ปนยะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.2 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 1. นายวรปรัชญ์  หลวงโย ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางคริษฐา  เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายวรวิทย์  สุขล้ิม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวโสภา  มูลเทพ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวศศิร์อร  ศักด์ิกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 8. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 9. นายธัญพิสิษฐ์  แบนขุนทด ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางพรวิมล  ไชยสุข ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

     2.3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
 1. นายวรปรัชญ์  หลวงโย ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางคริษฐา  เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายวรวิทย์  สุขล้ิม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวโสภา  มูลเทพ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาวศศิร์อร  ศักด์ิกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 8. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 9. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทด ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางพรวิมล  ไชยสุข ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

 2.4 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3  
 1. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางศิวาพร  เหล่ียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางภคอร  สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายธวัชชัย  เสนจุ้ม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ 
 6. นายยศ  กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 



57 

 

 

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 7. นายภูมริน  ยมหา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายยุทธนันท์  กามอ้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 10. นางสาวปราณี  ไชยจันดี ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 

 2.5 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 1. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางศิวาพร  เหล่ียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางภคอร  สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายธวัชชัย  เสนจุ้ม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ 
 6. นายยศ  กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 7. นายภูมริน  ยมหา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 9. นายยุทธนันท์  กามอ้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 10. นางสาวปราณี  ไชยจันดี ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.6 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ม.ต้น 
 1. นางจิรปรียา  ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอําพรรณ  กันทวงค ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ 
 3. นายสมัย  จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นายประหยัด  วงศ์ขัติ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 5. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสารภี  บุญชัย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายจรัล  ฟังเร็ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 8. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.7 การสร้าง WebPage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.ต้น 
 1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวหน่ึงฤทัย  การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวกัญยา  บัวตูม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ชํานาญยา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายชินโชติ  บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 



58 

 

 

       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจงัหวัดพะเยา  ประจําปีการศึกษา  2556 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 7. นายชญานัท  บัวหลวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

 2.8 การสร้าง WebPage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.ต้น 
 1. นางไพบูลย์ ภิญโญ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
 2. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อด ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 3. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายกิตติพงษ์  เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายโยธิน  เชิดช ู ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 8. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี ๋ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.9 การสร้าง WebPage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.ปลาย 
 1. นางไพบูลย์ ภิญโญ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
 2. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อด ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 3. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายกิตติพงษ์  เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายโยธิน  เชิดช ู ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี ๋ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.10 การสร้าง WebPage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม.ปลาย 
 1. นายวิราช  หมั่นการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายเกชา ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายนาวิน  กาว ี ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายธนกฤต  ปิงนํ้าโท้ง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายณชกร  ขุ่ยคํา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางราตรี  คําปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.11 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 
 1. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางพัธนี  วุฒนะเดชกร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวจารุณี  ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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    2.12 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.ต้น  
 1. นายพิภพ  ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์  จินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายอิทธิพล  อินดํารง ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายนันท์  ก้อคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 7. นายวรันย์  ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 8. นายกรุง  วงค์ไชย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.13 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 
 1. นายพิภพ  ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์  จินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายอิทธิพล  อินดํารง ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 6. นายนันท์  ก้อคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 7. นายวรันย์  ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 8. นายกรุง  วงค์ไชย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.14 การตัดต่อภาพยนตร ์ระดับชั้น ม.ปลาย 
 1. นางกัลยา  เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายชัยพฤกษ์  บุญเรือง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ 
 4. นายเขมรัฐ  วัลลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายหาญ  นันกาวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายกัมพล  สีสัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 7. นายคริษฐา  เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางสาววัลยา  นาสาร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์  
กรรมการดําเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวณพสร จินะราช ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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 3. นายวัชระ การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายญวน ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 5. นายอภิชาต อมรินทร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 6. นางศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการผู้ช่วย/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
 ให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดําเนินงาน และตัดสินการแข่งขัน 

 

1. กรรมการฝ่ายสถานท่ีในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ประกอบด้วย 
 1. นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายประจวบ เชียงแรง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางรุ่งทิพย ์ ขันธวงค์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นักการภารโรง  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายญวน ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 7. นางศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการผู้ช่วย/เลขานุการ 

 

2. กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ 
 2.1  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ   ม.ต้น 
 1. นายวิราช หมั่นการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายสุปรีชา  สูงสกุล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายกัมพล  สีสัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นางศิวาพร  เหล่ียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.2  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ   ม.ปลาย 
 1. นายอภิวัฒน์  พวงลําใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายอิทธิพล  อินดํารง ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 3. นางศิริขวัญ วงศ์ชุมพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายพิภพ  ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ 
 5. นางพัชนี ถูกจิตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.3  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ม.ต้น 
 1. นายนันท์  ก้อคํา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทยา  สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
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 3. นายวรันย์  ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายสมัย จันทาทุม  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 5. นายชญานัท บัวหลวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

  

 2.4  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ม.ปลาย 
 1. นายหาญ  นันกาวงศ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายจรัล  ฟังเร็ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 3. นายปริญญ์  พันธ์ดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 5. นายแอ๊ด  ชาวน่าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 2.5  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ม.ปลาย 
 1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวกัญญา  บัวตูม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 

 3. นางสาวหน่ึงฤทัย  การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 4. นายยศ  กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

 5. นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯพะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

 

3. กรรมการรายงานตัวการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้นและม.ปลาย 

 1. นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 

 2. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

 3. นางศิวาพร เหลียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

 4. นางราตรี คําปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

 5. นางสาวพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

 6. นางสาวจิรสุดา จุ๋มปี ๋ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 

 7. นางสิริขวัญ วงศ์ชุมพัน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 8. นางสาวหน่ึงฤทัย การเกณขาย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 9. นายวิราช หมั่นการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

 10. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
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คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
     1.  นายศรีวรรณ   ปินใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
     2.  นายธวัช   ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
     3.  นายวิเชียร   ทาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
     4.  นางสุดารัตน์    ศรีวิภาต ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
     5. นางภัทราพร      ภาธรธนกต ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
     6. นางสาวศศิธร     มะโนรส ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
     7. นางชัชฎาพร    ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
     8. นางมยุรี          ศรีชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
     9. นางวิไลวรรณ     ศิริประวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
     10. นางสาวรัตติกาล   ชํานาญยา          ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
     11.  นางรติรัตน์   ธิราช ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
     12.  นางวาสนา   ฤทธิศร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
     13.  นายนิวัติ   สมุทรเขตต์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
     14.  นางสาวยุพา   มณีกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
     15.  นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว           ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
     16.  นายภีรภูมิ   จินดา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
     17.  นางสาวิตรี   สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
     18. นางสาวพรวดี   ศรีวิชัยแก้ว ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
     19. นายวิษณุ   ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
     20. นางปริยานุช     ปังประเสริฐกุล   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
     21. นางสาวศรีไพร   ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
     22. นายบรรจง    วงศ์ราษฎร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ/เลขานุการ 
     23. นางรําไพ   ชุมชอบ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการผู้ช่วย/เลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromtu Speech  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.1 นางพฤกษา    พรหมเสน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
    2.2 นางพรพิศ หลวงสุภา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    2.3 Mr. Sean   Hogan ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
    2.4 Mr. Joseph   Thwaites ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
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   2.5 นางศศิภา    ตาทิพย์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 2.6 นายอภิญญา   ศุภการกําจร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 2.7 นางสาวประภัสสร  เจนใจ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 2.8 Mr. Morgan   Bernard ครูโรงเรียนถํ้าปินพิทยาคม กรรมการ 
 2.9 นายเกียรติชัย   ธรรมโชติ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

3.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromtu Speech  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.1 นางทองพูน   ศรีวิชัย ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
    3.2 นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธ ิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายอานุพันธ์    เทพรักษา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
    3.4 Mr. Mark Mc. Conaghy ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 3.5 Miss Kristine   Morgan ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 3.6 นางสาวกุลธิดา    สุขสําราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 3.7 Mr. Thomas   O’Donnell ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 3.8 นางเดือนฉาย   จินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 3.9 นางนุชนาฏ   คงถาวร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 3.10 นางนิรชา   ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4.1 นางพรวดี   ศรีวิชัยแก้ว ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 4.2 นางชัชฎาพร   ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    4.3 นางเอื้อมดาว   กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 4.4 นางเพียงใจ   รัตนวงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 4.5 นายสมชาติ   สุโพธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4.6 นางนนทวรรณ   ยอดสาร ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 4.7 Ms. Sharon   Sirinthong ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 4.8 นายโชติ    ขันทะบุตร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

5.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.1 นางพวงบุหงา   สุขสอน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
    5.2 นางนาฎสุคนธ์    กาตาสาย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายวิทยา   สุขนิตย์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
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 5.4 นายภักดี   ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 5.5 Mr. Brian   Suddick ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 5.6 นายทรงยศ   เอี่ยมสุกใส ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 5.7 นางสุดารัตน์   ศรีวิภาต ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 5.8 นางครองทรัพย์   วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

6.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 6.1 นางสายหยุด    ไชยยนต์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 6.2 นางปริยานุช   ปังประเสริฐกุล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    6.3 นายธนันดร   บุญยืน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 6.4 นางพรรณทิพย์   ศักด์ิศร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 6.5 นางปวีณ์กร   สัญใจ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 6.6 Mr. Sean    Bownan ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ   
 6.7 นายจรูญ   บุญสุข ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 6.8 นางธัญญารัตน์   สมศักด์ิ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 6.9 Mrs. Medilyn Cardeinte ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 6.10 นางจรัญญา    บัวดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

7.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 7.1 นายภีรภูมิ   จินดา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
 7.2 นางรติรัตน์    ธิราช ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ รองประธานกรรมการ 
    7.3 นายชัยภัทร    ใจจดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 7.4 นางจิราภัค    ชนประชา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 7.5 นางมยุรี    เวียงคํา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 7.6 นางสาวรัตติกาล   ชํานาญยา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 7.7 Mr. Collins   Akongnwi ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 7.8 นางนงเยาว์   เทพนากิจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 7.9 นายยงยุทธ    เดชะพงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 7.10 นางสาวเมทินี   ทิตา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

8.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 8.1 นางสุพิน ปวงศิริ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
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 8.2 นางสาวศศิธร   มะโนรส ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    8.3 นางสาวพัชรินทร์ กุลณา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 8.4 นายโกมล   รวมสุข ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
 8.5 นางวิลาวรรณ    ศีติสาร ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ 
 8.6 นางพิมพ์ลักษณ์    เสมอ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
 8.7 Mr.James  Williamson ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 8.8 นางทัศนีย์    ขัดทะเสมา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 8.9 นางสาวชไมพร  สุวรรณ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 8.10 นางปณิธี    กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

9.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 9.1 นายประจิณ ปัญโญ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 9.2 นางวิไลพร   สุปรียาพร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    9.3 นางสาวิตรี    สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ 
 9.4 นางอรวรรณ    เกียรติกุลพัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 9.5 นางวิไลรัศมี    แสนอุดม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม     กรรมการ 
 9.6 นางสาวพรวี    ศรีวิชัยแก้ว ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
 9.7 นางวราภรณ์    กําแพงเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 9.8 Mr.James  Williamson ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 9.9 นางสาวขัตติยา   วังชา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

10.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 10.1 นางรําไพ ชุมชอบ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
      10.2 นางพรวีนัส    วุฒิสารวัฒนา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 10.3 Mr. Andy  RiaQia Log ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
 10.4 นางนิยดา   กาไชย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการ 
 10.5 นางพิมพา   สารเร็ว ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 10.6 Mr. Alejandro    Cardeinte ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 10.7 Mrs. Angela  O’Cardente ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 10.8 นายพงษ์สิริ       บุญชื่น ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 10.9 นางสาววริศราภรณ์  คํามา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
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 10.10 นางสาวอัญชลี   พรหมเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

11.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 11.1 นางสาวสุมิตรา    สุขีโมกข์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
 11.2 นางจิราวรรณ    เทพจันทร์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    11.3 Miss Joan Melizza P. Mazo ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 11.4 Mr. Nathaneil  Jay Smith Bauer ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
 11.5 นางสาวนิรุษา   ชาญเศรษฐนนท ์ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
 11.6 นางสาวอรุณรุ่ง   สุขสําราญ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 11.7 Mr. Roylan Geronimo Rivera ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 11.8 นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา  กรรมการ 
 11.9 นายจรัส    เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

12.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 12.1 นางดาววิภา   ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 12.2 นายจุมพล   ชุ่มใจ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
    12.3 นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 12.4 นางสุภารัตน์   โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม     กรรมการ 
 12.5 นางรัตนารีตา   ดํารงค์ไทย ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ 
 12.6 นายสมเดช   รัชตาจ้าย ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
 12.7 นางจิรัชญา    เคร่งครัด ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 12.8 นายราชนุชา   อินจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 12.9 นายวิษณุ   ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

13.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 13.1 นายสมเดช   รัชตาจ้าย ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
    13.2 นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานกรรมการ 
 13.3 นางสาวสุทธิจันทร์  อัมพุประภา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม     กรรมการ 
 13.4 นางสาวผกากรอง  ละอองเอี่ยม ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
 13.5 นางอําพรรณ    เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ 
 13.6 นางสาวก่ิงกาญจน์ สุยะราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรรมการ 
 13.7 นางสิริกร   สิริสุขเพ่ิมพูน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
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14.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 14.1 นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธ ิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 14.2 นางจุรีภรณ์   อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
      14.3 Mr. Wayne   Shepley ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม     กรรมการ 
 14.4 นางสุดารัตน์   ศรีวิภาต ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
 14.5 นางนัชชา   บุญมี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
 14.6 นายนิพันธ์    จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

15.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      15.1 นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
      15.2 นางสาวศรีไพร   ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 15.3 นายสุรชัย    วรภูรีกุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม     กรรมการ 
 15.4 Mr. Jame  Cork ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 15.5 นายธงชัย   มีหลาย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ 
 15.6 นางอเนรี    ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 15.7 นายวิษณุ   ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

  

16.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 16.1 นางสาวกัลยา   สวยงาม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 16.2 นางสาวมะลิวรรณ ประทีปเพ็ญจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 รองประธานกรรมการ 
 16.3 นางสาวเมทินี   พลยุทธศาสตร์ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
 16.4 นางสาวทิวาภรณ์   สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 16.5 นางสาวศิริพร   เมืองแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
 16.6 นางสิรินุช   ตุมแก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 16.7 นายพุทธิพณ   สุขจริง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 16.8 นางสาวพิกุล   เกษม ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 16.9 นางสาวณัฐสุดา  สักลอ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 16.10 นางสาวนุชนาฎ  อรุณสว่าง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 16.11 นางสาวมาลัย   บุญท้าวศิริ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
      16.12 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 16.13 นางสาวธชธร   โพธิญาณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 

17.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 17.1 นางสาวเจนจิรา  คําคง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานกรรมการ 
 17.2 นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
   17.3 นางสาวศิริพร   เมืองแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
 17.4 Ms. Li   Ruiquing ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 17.5 Miss Jeng  Liu Jae ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 17.6 นายพุทธิพณ   สุขจริง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
 17.7 นางสาวพิกุล   เกษม ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 17.8 นางสาวณัฐสุดา  เวียงลอ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 17.9 Miss Jing  Hue Min ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 17.10 นางสาวมาลัย  บุญท้าวศิริ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 17.11 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
      17.12 นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

18.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 18.1 นางสาวพัชรี   ไทยใหม่ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 18.2 Miss Zhang   Xi ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 18.3 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
      18.4 นางสาวธชธร   โพธิญาณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

19.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 19.1 นางสาวพัชรี   ไทยใหม่ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 19.2 Miss Zhang   Xi ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
      19.3 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
      19.4 นางสาวศิริรัตน์   วุฒิเทิดสกุล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

20.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 20.1 นายพัฒนา    ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธาน 
 20.2 Miss Jeng  Liu Jea ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 20.3 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
      20.4 นางสาวธชธร   โพธิญาณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

 

21.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 21.1 นายพัฒนา    ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 21.2 Miss Jeng  Liu Jea ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 21.3 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 21.4 นางสาวศิริรัตน์   วุฒิเทิดสกุล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

22.  คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 22.1 นางสิรินุช   ตุมแก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 22.2 Miss Jeng  Liu Jea ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 22.3 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
    22.4 นางสาวธชธร   โพธิญาณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

23.  คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 23.1 นางสิรินุช   ตุมแก้ว ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 23.2 Miss Jeng  Liu Jea ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 23.3 Mr. Chen   Hui ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
    23.4 นางสาวศิริรัตน์   วุฒิเทิดสกุล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

 

24.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 24.1 นายเกียรติภูมิ   กาต๊ิบ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ ประธานกรรมการ 
 24.2 นางภารดี   แสงคํา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 24.3 นายเขตฐพัณต์   เพียรจริง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 24.4 Mr. Tetsuya   Matsuo ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
    24.5 นางชญาณิศา    ปิงสุแสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ/เลขานุการ 

  

25. คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส 
 25.1  รศ.ดร.ดารณี   เมืองมา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา        ประธานกรรมการ 
 25.2  Mr.Jean - Philippe Jeannerot  คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา        รองประธานกรรมการ 
 25.3 นายไมตรี   สุขสอน ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์) กรรมการ 
    25.4 นางมัทนา   เกตุสิงห์น้อย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                   กรรมการ/เลขานุการ 
      25.5 นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

  
26. คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส 
 26.1  นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 26.2  นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์               รองประธานกรรมการ 
      26.3  นางสาวกัญญานี  ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม                 กรรมการ 
 26.4  นางสาวรัตนา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 26.5  นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 26.6   นายคิณ   ประชุม ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  

27. คณะกรรมการแข่งขันการเขียนตามคําบอกภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม. 4 
 27.1  นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์              ประธานกรรมการ 
 27.2  นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ 
 27.3  นางสาวนภา    พาดี   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 27.4  M.Julien  Salense ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
      27.5 นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย       ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                   กรรมการ/เลขานุการ 

 

28. คณะกรรมการแข่งขันร้องเพลงเด่ียวภาษาฝรั่งเศส 
 28.1 นางสาวกัญญานี  ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 28.2. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 28.3  นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์          กรรมการ  

 28.4  นางสาวกลิกา   นิกร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 28.5  นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ/เลขานุการ 

 

29. คณะกรรมการแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส 
 29.1 นางสาวรัตนา     ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 29.2 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ   
   29.4 นายคิณ   ประชุม ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 29.5 นางสาวกลิกา   นิกร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 29.6 นางสาวนภา    พาดี   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 29.7 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์          กรรมการ/เลขานุการ 
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 30. คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพฝรั่งเศส 
 30.1 นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 30.2 นางสาวกัญญานี  ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม                  รองประธานกรรมการ 
 30.3 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 30.4  M.Julien  Salense ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 30.5  นางสาวรัตนา    ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 30.6  นายคิณ   ประชุม ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
    30.7  น.ส.กลิกา   นิกร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
    30.8  นางมาลูน  ศุภการกําจร       ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ 
 30.9  นายอุดม   ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
    30.10 นายบัณฑิต   ไชยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ 
    30.11 นายพรญชิต   บุญนัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
    30.12 นายไกรพงษ์    ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
    30.13 นางประไพศรี   หงษ์หิน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
    30.14 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 

31. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
 31.1 นายวิษณุ   ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 31.2 นายเกียรติชัย   ธรรมโชติ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 31.3 นายนิพันธ์   จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 31.4 นายจรัส   เมืองมูล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 31.5 นายโชติ   ขันทะบุตร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

32. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผล 
 32.1 นางปณิธี   กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 32.2 นางจรัญญา   บัวดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 32.3 นางสาวอัญชลี   พรหมเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 32.4 นางปฏิธาน   หายทุกข์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

33. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  33.1 นางครองทรัพย์  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
     33.2 นางระวีวรรณ   ธนะรังสฤษฎ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
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  33.3 นางมัทนา   เกตุสิงห์น้อย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
    33.4 นางนิรชา   ศรีชัยคํา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  33.5 นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  33.6 นางชญาณิศา     ปิงสุแสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  33.7 นางสาวธชธร   โพธิญาณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  33.8 นางสาวขัตติยา  วังชา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
  33.9 นางสิริกร   สิริสุขเพ่ิมพูน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
  33.10 นางสาวเมทินี  ทิตา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

10. คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน 
 1. นายวิลาศ  เขื่อนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายไพรัช  ยอดยิ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางนพวรรณ  มณ ี หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4. นายนิรันดร์  หงษ์ทอง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางอมรศรี  แรกข้าว หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางรุ่งนภา  นักกล้า หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ 
 8. นางภรศศิร์  คําคม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางสาวสุชีรา  จินดาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 10. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 11. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางอังคณา  กันตะยา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 13. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 14. นางพัชรินทร์  สุขประสาร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 15. นายฉัตราภรณ์ วงค์ดุษฎีกาลหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 16. นายปรีดา  จันทร์สุทิน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
 17. นายธวัชชัย  วงค์ใหญ่ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 18. นางนาฏสุคนธ์ กาตาลาย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 19. นายวินัย  ปางพรม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ 
 20. นางสาวผกากรอง ละอองเอี่ยม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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 21. นายนพพล  ธนะรังสฤษฎ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นายอรุณ  จําปาไหล หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม                 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    23. นายสุทิน        เรืองนภารัตน์   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                                กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าท่ี    
  อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีที่
มีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วยความยุติธรรม 

 

2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 
 1. นายไพรัช  ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 3. นายชัยพร  เกตุพิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายชาญชัย  สมศรี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายนิวัฒน์  ดาปุก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 7. นายยงยุทธ  โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 8. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  
 2.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6    
 1. นางสมพิศ  ศรีติสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางอังคณา กันตะยา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายสิริชัย  ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นายนวิพันธ์  จันทร์ธีรวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 5. นายธงชัย  มีหลาย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 6. นายเกรียงไกร  กิติยศ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางศนิสา  ศรีสว่าง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 

 2.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา  (YC : Youth  Counselor) ระดับชั้น ม. 1-3   
 1. นางกัญญา  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภาพร  เป็งวัน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายทรงศักด์ิ  สาลี ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 4. นางสาววรลักษณ์  ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางวิมล  เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
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      6.  นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จํานวน 6 คน กรรมการ   

 7. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

  

2.4  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา  (YC : Youth  Counselor)  ระดับชั้น  ม. 4-6 
 1. นางสาวรัชนี  ปินใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางเกศรินทร์  รัตนรักษ์มงคล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายรฐนน  เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายนวิพันธ์  จันทร์ธีระวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 5. นางสาวกฤษณา ริมปิรังสี ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
     6. นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จํานวน 6 คน กรรมการ 
 7. นางรําพึง  ศรชัย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-3 ประกอบด้วย 
 1. นางอิสรา  ทองรุ่ง ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางนพรัตน์  ปราศรัย ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายวสันต์  แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางพัชรินทร์  สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 5. นางสาวดรรชณีย์  ชัยมงคล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางรุ่งนภา  สุขศรีราชฎร์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางสาวรวิวรรณ  เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 8. นายณัฐพงศ์  นนท์ศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 9. นางวาสนา  ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

10.นายรําเพย  คําแดงดี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
 

2.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-6 ประกอบด้วย 
 1. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางกรรณิกา  พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 4. นางพิมพ์ลักษณ์  อินต๊ะวิชา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางจีรนันท์  พักนา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 7. นางวินนา  เทพดํา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
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 8. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวประภาวดี  ใจมิภักด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

2.7 คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
 1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
 2. นายภักดี  ดวงแจ่มกาญจน์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย ์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางวาสนา  ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางศิรินวรรณ  พันธ์วงศ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 5. นางรําไพ  วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

7. นายพีระพงษ์  แนวเงินดี ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.8 คณะกรรมการตัดสินการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
 1. นางวัลภา  เครือสาร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงดารา  กมลบูรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสินาลักษณ์  แก้วดวง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางประวินวรรณ  สวาสด์ิมิตร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 5. นางรัตนา  อานนท์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางดวงมาลย์  ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 

7. นางนงนุช  วันทิตย ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

 

2.9 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคําคมระดับ ม.1-ม.3 
 1. นายพศิน  สาคสาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสวลี  กันทาดง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพงษ์  ปัญญาชื่น ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 4. นางวิภาวรรณ  สุทิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
      5.  นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จํานวน 5 คน                                              กรรมการ 
 6. นายณัฐพล  คุณชมภู ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

2.10 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคําคมระดับ ม.4-ม.6 
 1. นางนงค์พันธ์  สุคันธมาลา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางสวลี  กันทาดง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวมาลินี  พรหมศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 4. นางวิภาวรรณ  สุทิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
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      5. นักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  จํานวน 5 คน   กรรมการ 
 6. นางศิริวรรณ  ณ น่าน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าท่ี    
  1. ประชุมและหารือเพ่ือดําเนินการแข่งขันทักษะที่ได้รับมอบหมาย 
       2. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
     3. ออกข้อสอบ ดําเนินการแข่งขัน และตัดสินผลการแข่งขัน 
       4. ประกาศและรายงานผลการแข่งขัน 
       5. ส่งรายชื่อให้กรรมการประสานงานเพ่ือจัดพิมพ์เกียรติบัตร 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี   
 1. นายนพพล  ธนะรังสฤษฎ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรชิต  ฟูศรี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นายภัทรพล  เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 6. นางศุทธิรัตน์  ทองภูมิพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางระวีวรรณ  ธนะรังสฤษฎ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 8. นางศนิสา  ศรีสว่าง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 9. นางสาริศา  สุกิน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 10. นางอชิรญา  ป้อเฮือน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 11. นายยงยุทธ  โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 12. นางปาริชาติ  ราษี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 

มีหน้าท่ี  
 1. ประชุมและหารือคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. จัดเตรียมสถานที่และห้องปฏิบัติการสําหรับการแข่งขัน 
 3. รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นางปาริชาติ  ราษี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 3. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 4. นายวรชิต  ฟูศรี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 5. นางสาวสาริศา  สุกิน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
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 6. นางอชิรญา  ป้อเฮือน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 7. นางศนิสา  ศรีสว่าง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ 
   

 

 

 

             ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มความสามารถ
เพ่ือให้การแข่งขันสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

  ทั้งน้ี    ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23   สิงหาคม    พ.ศ. 2556 
 

 

 (นายศรีวรรณ     ปินใจ)  
ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดพะเยา 


