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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 

ที่   ๒๓๐ / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

   ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
------------------------------ 

 ด้วยตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ก ำหนดจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 68 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 6 – 7  กันยำยน 2561 ณ สนำมแข่งขันโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  
โรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม และหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอศรีส ำโรง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน และกำรตัดสิน 
คัดเลือกตัวแทนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้  
 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย     

    ๑. นายอ านวย  อภิชาติตรากูล ผู้อ านวยการ สพม. เขต ๓๘   ประธานกรรมการ 
        ๒. นายวรินทร์  ช านาญผา รองผู้อ านวยการ สพม. เขต ๓๘    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายจารุวัตร   สุวานิช            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๓๘ รองประธานกรรมการ 
        ๔. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศลละติดตาม  สพม.๓๘  รองประธานกรรมการ 
      ๕. นางคมคาย  หลินเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน สพม.๓๘       กรรมการ 
        ๖. นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการ 
        ๗. นายถาวร  ปรากฏวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมการ  
        ๘. นายสุทธิ  อาดูร   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
        ๙. นายมนตรี  คงเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
        ๑๐. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ  
        ๑๑. นายประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา     กรรมการ 
        ๑๒. นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
        ๑๓. นายสรายุทธ  เกษรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ 
        ๑๔. นายพัฒนพงษ์  สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
        ๑๕. นายวีระ  พุ่มไม้  ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
        ๑๖. นายชวลิต  ทะยะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 
        ๑๗. นายวัลลภ  เอ่ียมมะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
        ๑๘. นายอ านวย  บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
        ๑๙. นายอนุชิต  กมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการ 
        ๒๐. นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลก่งวิทยา  กรรมการ 
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        ๒๑. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา   กรรมการ 
        ๒๒. นายสังวาลย์  พลอยด า ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการ 
       ๒๓. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ        ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒  กรรมการ  
        ๒๔. นายศราวุธ  ค าลก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
         ๒๕. นายไพรัช  เดชะศิริ      ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
         ๒๖. นายไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
         ๒๗. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ 
        ๒๘. นางพนอ  เกษประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
 ๒๙. นายกฤษณธรรม  ถาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๓๐. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓๑. นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการลละเลขานุการ 
 ๓๒. นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการลละผู้ช่วยเลขานุการ   
 ๓๓. นายประวิท  วิริยะพงษ์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการลละผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                         
หน้าที่ อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 ๑. นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจารุวัตร   สุวานิช            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๓๘ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศลละติดตาม  สพม.๓๘ รองประธานกรรมการ 
      ๔. นางคมคาย  หลินเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน สพม.๓๘       กรรมการ 
 ๕. นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการ  
 ๖. นายถาวร  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
        ๗. นายสุทธิ  อาดูร  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 ๘  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๙. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ  
 ๑๐. นายประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๑๑. นายไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
 ๑๒. นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
 ๑๓. นายสรายุทธ  เกษรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ 
   ๑๔. นายพัฒนพงษ์  สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๑๕. นายวีระ  พุ่มไม้  ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๖. นายชวลิต  ทะยะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 
 ๑๗. นายวัลลภ  เอ่ียมมะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 ๑๘. นายอ านวย  บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
 ๑๙. นายอนุชิต  กมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการ 
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 ๒๐. นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลก่งวิทยา  กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวศริิวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา   กรรมการ 
 ๒๒. นายสังวาลย์  พลอยด า ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๓. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ     ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒  กรรมการ  
 ๒๔. นายศราวุธ  ค าลก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๕. นายไพรัช  เดชะศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๖. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ 
 ๒๗. นางพนอ  เกษประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
 ๒๘. นายกฤษณธรรม  ถาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๒๙. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓๐. นายประวิท  วิริยะพงษ์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
        ๓๑. นายมนตรี  คงเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการลละเลขานุการ 
 ๓๒. นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ ์ รองผู้อ านวยการโรวเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการลละผู้ช่วยเลขานุการ  
     ๓๓. นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์           กรรมการลละผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                 

๓๔. นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการลละผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่  ด าเนินการจัดกิจกรรม ควบคุม ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด าเนินการประสานงาน  
ให้ค าลนะน า  ปรึกษาหารือลก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วินิจฉัยลละลก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน   
 
๓.  คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมบัติ  ประจุ  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                 ผู้ประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๔. นางสาววิมลรัตน์  บุญคง ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๕. นางสาวนฤมล  สุดเงิน  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๖. นางสุรินทร์พร  มีหินกอง ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๗. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๘. นายภานุวัฒน์  ลสงตะวัน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 

นักบินน้อย สพฐ. 
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 ๙. นายเชษฐา  เพชรคง  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
ลละวัฒนธรรม 

 ๑๐. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
ลละวัฒนธรรม 

๑๑. นายบุญเกิด  เผือกใต้  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  

๑๒. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

 ๑๓. นายอเนก  อุ่นอุ้ย  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 

 ๑๔. นางมัลลิกา  อรัญศรี  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 

 ๑๕. นางนิตยา  มั่งม ี  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขันกลุ่มเทคโนโลยี 
 ๑๖. นางจิดาภา  เข็มพล  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ 
 ๑๗. นางสาวสิริอมร  หวลหอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๘. นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ช่วยประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๙. นางชุติมา  สวนปลิก  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสานงานการลข่งขัน 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๐. นางวรวรรณ  พิมพ์ลสง ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   กรรมการลละเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานติดตามงานลละอ านวยความสะดวกในการลข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในลต่ละ 
                รายการลข่งขันของกลุ่มสาระต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลละมีประสิทธิภาพ   
            ๒. จัดห้องเรียนบนอาคารส าหรับลข่งขันในลต่ละรายการ 
 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์         กรรมการ 
๓. นางบังอร  อ่วมลก้ว   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์           กรรมการ 
๔. นางจารุพร  สวนปลิก   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ 
๕. นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์           กรรมการ 
๖. นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิริพันธ์  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ 
๗. นายเชษฐา  กันนา   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ 



๕ 
 

๘. นางสาวนภาศรี  สงสัย   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ 
๙. นางรุ่งนภา  เมืองวงศ์   ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ 
๑๐. นางสาวนุชนาถ  โต๊ะถม  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ  
๑๑. นางสโรชินทร์  ประสมศรี  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการลละเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. เบิก  – จ่ำยเงิน ตำมค่ำใช้จ่ำย พร้อมท ำบัญชี 
 ๒. จัดซื้อวัสดุตำมควำมต้องกำรของแต่ละงำน 

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  บุคลำกรประกอบด้วย 
 ๑. นำยนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสำยบัว  มูลทำ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 

3. นำยสิงข์  จีนพงษ์   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 4. นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 5. นำยมนตรี  ขอบุญ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 6. นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 7. นำยฉลวย  ลิ้นจี ่   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 8. ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 9. นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 10. นำยประจวบ  ชูเชิด   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 

11. นำงชุลี  ครุธแก้ว   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
12. นำงฐิติพร  เทียนศรี   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
13. นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 

 14. นำยวัชรกฤษณ์  อินมี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 15. นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
 16. นำงสำวสิริอมร  หวลหอม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร  

17. นำยอ ำนวย  มีพยัคฆ์   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร  
18. นำยสยำม  ภู่พัด   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
19. นำยประสำน  อินทร์ภักดิ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
20. นำยธรรมเนียม  ประสิทธิ์กูล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
21. นำยวิรัตน์  ชมกลิ่น   ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
22. นำยธวชัชัย  จีนะวงษ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
23. นำงบรรจง  ชิมรส   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
24. นำงเจียม  นำคแทน   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร   
25. นำงอ ำภำ  ม่วงเกตุ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
26. นำยสรำวธุ  ทับใจ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
27. นำงสำวอุลัยพร  สีตำล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำร 
28. สภำนักเรียน  จ ำนวน  30  คน  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์           กรรมกำร 
29. นำยประจวบ  ชูวิทย ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศิลปหัตถกรรม 
 ๒. จัดตั้งและตกแต่งเวทีกลำงส ำหรับพิธีเปิด 
 ๓. ตั้งเต็นท์ส ำหรับกำรแข่งขันในแต่ละรำยกำร    
 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแข่งขัน 

 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนผังและเอกสำรประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

1. นำงนิตยำ  มั่งมี   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงชุติมำ  สวนปลิก   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

3. น..ส.บุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
4. นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
5. นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
6. นำงสำวพัทธนันท์  สวัสด ี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
7. นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
8. นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรชีำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
9. นำงสำวขวัญตำ  ชำค ำมี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
10. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ๑. วำงแผนผังสถำนที่แข่งขันและจัดท ำป้ำยแผนผังประชำสัมพันธ์ 
 ๒. จัดท ำคู่มือกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ๓. จัดท ำป้ำยติดห้องและสถำนที่แข่งขันในแต่ละรำยกำร 
 ๔. ประสำนงำนเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรแข่งขัน 

 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์        ประธำนกรรมกำร  

2. นำงประทีป  กองทอง   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 3. นำงมำรศรี  ลิ้นจี่   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

4. นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
5. นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
6. นำงรมณีย์  สร้อยสน   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
7. นำงรุจิรำ  คลังคง   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
8. นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
9. นำงสำวนิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
10. นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะเครื่อง  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
11. นำงสำวชไมพร  ศรศักดิ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
12. นำยมนตรี  ขอบุญ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
13. นำงสำวสุภำภรณ์  อินทร์เพชร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
14. นำงสำววรรณฤดี  นำคผ่อง  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
15. นำยต้นตระกำร  กล่ ำบุตร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
16. นำงสำวอำริยำ  เทพรักษำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
17. นำงสำวสุมนทำ  แก้วสุรบิูรณ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
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18. นำงสำวณัฐพร  แสนนรนิทร์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
19. นำงรวีวรรณ  สุขรอด  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ๑. รบัลงทะเบียนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน 
  ๒. รับลงทะเบียนคณะกรรมกำรและประสำนงำนจัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียนผู้เข้ำแข่งขันแต่ละรำยกำร  

 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจิดำภำ  เข็มพล   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 3. นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

4. นำงอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
5. นำงสำวไพลิน  นวลหงษ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
6. นำงสำวจินตนำ  อ่ิมพิทักษ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
7. นำงสำวณัฐสุดำ  ธรรมรำช  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
8. นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำติ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
9. นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
10. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลงักำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
11. นำงสำวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
12. นำงประภำศรี  จันโททัย  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
13. นำงรุ่งนภำ  เมืองวงศ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
14. นำงจำรุวรรณ  พูลล้น  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
15. นำงสำวจำรุวรรณ  เนียมก ำเนิด  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
16. นำงสำวอริสรำ  รัตนศิริวัฒนำ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
17. นำงสำวจุฑำมำส  ฉ่ ำเฉื่อย  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
18. นำงสำวอุสิชำ  เข็มพล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
19. นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ๑. จัดหำน้ ำดื่มและอำหำรว่ำงให้แก่คณะกรรมกำรในวันประชุม 
 ๒. จัดหำน้ ำดื่มและอำหำรว่ำงให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด 

  ๓. จัดหำน้ ำดื่มและอำหำรกลำงวันให้แก่คณะครแูละบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน  

 
๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 
 1. นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

3. นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกสร  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
4. นำยเฉลิมพล  ทองจุ้ย   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
5. นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
6. ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
7. นำยเชษฐำ  กันนำ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
8. นำยวีระ  สินอ ำพล   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
9. นำยชวลิต  ร ำขวัญ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
10. นำยสุทธิพันธ์  สุดม ี   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
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11. นำยทยำ  ไชยรำชำ    ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
12. นักศึกษำวิชำทหำร  จ ำนวน  50  คน โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์             กรรมกำร 
13. นำยสิงข์  จีนพงษ์   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ๑. ดูแลควำมสงบ  ควำมปลอดภัย  ควำมเรียบร้อยบริเวณงำน   
 ๒. จัดกำรจรำจร  และกำรจอดรถทุกชนิดให้เรียบร้อยเหมำะสม  

 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

1. นำยฉลวย  ลิ้นจี ่   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงกัณฑ์ลดำ  แสงศิลป์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์   กรรมกรร 
 3. นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

4. นำงสำวรัตน์มณี  อุ่มโอรำญ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
5. นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรชีำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

 6. นำงสำวสุพัตตรำ  หลักค ำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 7. นำงสำวสุธิดำ  เทียนขำว  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

8. นำงสำวอัจฉรำ  เอื้อกุศลสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
9. นำงสำวสิริอมร  หวลหอม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  ๑. ด ำเนินพิธีกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำร 
 ๒. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรข้อมูลให้แก่ผู้เข้ำร่วมงำน 
 ๓. บันทึกภำพบรรยำกำศกำรจัดงำน  

 

1๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและพิธีเปิด  ประกอบด้วย 
 1. นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยฉลวย  ลิ้นจี ่   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

3. นำงสำวสิริอมร  หวลหอม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
4. นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

 5. นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 6. นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

7. นำงสำวกนกวรรณ  ทวิตชำติ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
8. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

 9. นำยบุญเกิด  เผือกใต้   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 10. นำยสรำวธุ  ทับใจ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร   

11. นำงสำวสำยบัว  มูลทำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ๑. ด ำเนินขั้นตอนพิธีกำรในพิธีเปิด 

 ๒. ต้อนรับประธำนในพิธีและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด 
 ๓. ก ำกับดูแลคณะนักเรียนที่ร่วมในพิธีเปิดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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1๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  ประกอบด้วย 
 1. นำยประจวบ  ชูวิทย ์   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยมำนพ  จันทร์หอม   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

3. นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
4. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

 5. นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 6. นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 7. นำยสรำวุธ  ทับใจ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 8. นำยธวัชชัย  จีนะวงษ์   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร  

นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงที่ต้องใช้ในกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร 
  ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรแข่งขันที่ต้องใช้ 
  ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศน์ เช่น จอโทรทัศน์ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ ที่ต้องใช้ในกำรแข่งขัน 

 
๑๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน   

  นำยมนตรี  คงเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
  นำยนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 

  นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์      กรรมกำร 
  นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์      กรรมกำร 
     ๑๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแฟ้ม และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ใช้ในการแข่งขัน  

กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๓. นางสาวนราภรณ์  สุดสนอง  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการลละเลขานุการ 

      ๑๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแฟ้ม และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ใช้ในการแข่งขัน   
กลุ่ม ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายวสันต์  กันชาติ       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นายสายันต์  อินต๊ะกัน     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๓. นายอ านาจ  ปาละหงสา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๔. นายจิรกิตต ์ ลสงจันทร์     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๕. นางสาวนิภาพร  เมืองมา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๖. นางมณฑา  สิวานิช      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๗. นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๘. ว่าที ่ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๙. นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 



๑๐ 
 

๑๐. นางสาววันวิสา  สวัสดี     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๑๑. ส.อ.จรัญ  เจสันเทียะ     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๑๒. นางสาวสกาวเดือน  ฤาไชย    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจันทร์ฉาย ฉิมบุญ    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๑๔. นางสาวปาลิตา ต้นลพง     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๑๕. นายยุษธพิชัย ตามควร     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๑๖. นางสาวธัชพรรณ บุญชู     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๑๗. นางสาวเพียงพลิน ธรรมพิมญชุ์   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 

มีหน้าที่   จัดท าลฟ้ม ลละบัตรประจ าตัวคณะกรรมการจัดการลข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุโขทัย กลุ่ม ๑ ลละกลุ่ม ๒ ลฟ้มบันทึกผลการลข่งขัน/ บัตรประจ าตัวคณะกรรมการจัดการลข่งขัน / ใบลงชื่อนักเรียน /  
กรรมการตัดสิน / กรรมการผู้ควบคุม ลละลบบบันทึกผลการลข่งขัน 

 

๑๔. ฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ 
 นายชวลิต  ทะยะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ 
 นางสาวสุนันทนิี  สุขสวัสดิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย  
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๓. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
กลุ่ม ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายวสันต์  กันชาติ       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นายสายันต์  อินต๊ะกัน     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
๓. นายอ านาจ  ปาละหงสา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

        ๑๔.๑ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มเทคโนโลยี ฯ 
๑. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๒. นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 

๑๔.๒ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๑. นายวิชัย สายค าอิน  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ   
๒. นายวรวิช นพนรินทร์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 

๑๔.๓ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  
๑. นายคัมภีร์ คมข า  ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบาง ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมการ 
 
 



๑๑ 
 

 
๑๔.๔ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

๑. นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๒. นางสาวภานุมาศ ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๓. นายกฤษณ์กวี สวัสด ี  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 

๑๔.๕ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
๑. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
๒. นางสาวรุ้งดาวัลย ์รุ่งรัตนไชย  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 

๑๔.๖ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๓. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 

๑๔.๗ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๓. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 

๑๔.๘ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นายนเรศ หนูป่า  ครูโรงเรียนทุ่งเลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๒. นายวิทยา นวลจันทร ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๓. นางสาวกัลยรัตน์ ลก้วลสนสาย ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 

๑๔.๙ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๑. นายศราวุฒ ิเนียมหอม  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
๒. นางสาวภัทธิชา นนทธิ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 

๑๔.๑๐ ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ) 
๑. นายอมรศักดิ์  เสมศักดิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นายพรพล  อ่ าทอง     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

มีหน้าที ่กรอกรายชื่อกรรมการตัดสินการลข่งขันทุกรายการเข้าระบบการลข่งขัน ลละรวบรวม ตรวจสอบ บันทึกผลการลข่งขัน 
เข้าระบบ 
 
๕. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  มีหน้ำที ่ 

1. จัดเตรียมสถำนที่แข่งขัน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขันส่วนกลำง 
2. ลงทะเบียนผู้ตัดสิน (ตนเอง) และรับลงทะเบียนผู้เข้ำแข่งขัน ณ สถำนที่แข่งขัน 
3. ด ำเนินกำรตัดสินตำมเกณฑ์กำรตัดสิน ด้วยควำมบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
4. สรุปผลกำรตัดสิน และส่งรำยงำนกำรสรุปผลกำรตัดสินให้ผู้ประสำนงำนแต่ละกลุ่มกำรแข่งขัน 
 
 



๑๒ 
 

1๕.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง        ประธำนกรรมกำร  

          นำยอนุชิต  กมล       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ         รองประธำนกรรมกำร 
          นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ         รองประธำนกรรมกำร 
          นำยธีรพงษ์  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม         ผู้ประสำนงำน 
          นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม             ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม         ผู้ประสำนงำน 

นำงเจียม   ระวังภัย                ครูโรงเรียนเมืองเชลียง                  ผู้ประสำนงำน 
นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม    ครูโรงเรียนเมืองเชลียง          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕.๑.๑ กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำววฤนดำ สืบสุยะ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุพรรณี อำจหำญ ครโูรงเรียนศรีนคร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวศิริพร  ประหยัด ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร  
๔. นำงสำวขนิษฐำ มำทุ่ง  ครโูรงเรียนขุนไกรพิทยำคม  กรรมกำร  
๕. นำงประภำวดี ทองเวียง ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงคุณำรักษ์   แสนสุด ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงนิตยำ   คุ้มจันทร์  ครโูรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงวิลำวัณย์  นุ้ยเงิน  ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
๕. นำยวิเชียร   โพธิ์จันทร์ ครโูรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร  

1๕.1.2. กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
  ๑. นำงสำวทองสุข เพ็ญศรี ครโูรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงรัชนีพร อรุณวิง  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยสำมำรถ  แจ่มเมธีกุล ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร  
๔. นำงนิตยำ  ทองปำกน้ ำ ครโูรงเรียนวังทองวิทยำ   กรรมกำร   
๕. นำงมำรศรี  ลิ้นจี่  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
  ๑. นำงวริศรำ  เรียงเรียบ  ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงคุณำรักษ์   แสนสุด ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงนิตยำ   คุ้มจันทร์  ครโูรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงวิลำวัณย์  นุ้ยเงิน  ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
๕. นำยวิเชียร   โพธิ์จันทร์ ครโูรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  1๕.1.3. กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงวำสนำ ฉุยฉำย  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงชมัยพร วงศ์จันทรมณี ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวมำริสำ  เหมันต์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๔. นำยสิงข ์ จีนพงษ์  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๕. นำงสงกรำนต์ สงวนศรี  ครโูรงเรียนศรีนคร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๓ 
 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจีระศักดิ์  พวงขจร  ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงแสงเดือน  แจ่มทุ่ง  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๔. นำงชญำนิศ  อินอยู่  ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงสำวเกศริน  ปัญญำเหมือง ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   1๕.1.4. กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสมพร ใจหำร  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงจุฑำมำศ  ศรีปำ  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๔. นำงษิญำภำ รัตนะธนโชค ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำร   
๕. นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวพัทธมน  ภิงคำรวัฒน์ ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวเกศริน  ปัญญำเหมือง ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวเมทินี  เม้ำทุ่ง  ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงสำวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  1๕.1.5. กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุภำวรรณ  พิสดำร ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวกำญจนำ วงศ์กรด ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๔. นำงษิญำภำ รัตนะธนโชค ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำร   
๕. นำงธัญณัช  สีขำว  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ  กลุ่ม ๒  
๑. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนำตยำ  มียศ  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงกินรี   พุ่มพวง  ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงมนัสยำ   พุ่มพวง  ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงเรณู  บุญอินทร์  ครโูรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    1๕.1.6. กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยศรำวุฒิ เนียมหอม  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยสมบัติ  ประจุ  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงพิชญำ งำมสม  ครโูรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  กรรมกำร   
๔. นำงสำวสุวรรณภำ อินมำ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๕. นำงสำวพับพึง ชูก ำลัง  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๑๔ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ  กลุ่ม ๒ 
๑. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงปิยำภรณ์  รอดประเสริฐ ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสุธำ  มั่นค ำ  ครโูรงเรียนไกรในวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวโชติรส  แมลงภู่ ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
๕. นำงสิริวรรณ  ทัพไทย  ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๕.1.๗. กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑  
๑. นำงจินตนำ  อินพรม   ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงปทิตตำ พิจำรณ์   ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงเบญจมำศ เมฆพัฒน์  ครโูรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร  
๔. นำงสำวจำรุพร สวนปลิก  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร   
๕. นำงสำวปำจรีย์  ปิ่นศักดิ ์  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ครโูรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยธนพล  ไชยยะ    ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงดำรณี  ทันเจริญ   ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงบุญเกิด  บุญติด   ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๕.1.๘. กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธิ์  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงจ ำเนียน สังฆะมณี   ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวนิฏฐิตำ  แจ่มกระจ่ำง  ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร   
๔. นำยสุรชัย  ไทยสำย   ครโูรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม  กรรมกำร   
๕. นำงศุภสรำ  หมวกทอง  ครโูรงเรียนศรีนคร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ครโูรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเสำวนีย์  อรุณแจ้ง   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงดำรณี  ทันเจริญ   ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงบุญเกิด  บุญติด   ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยปิยะพันธุ์  จันทร์ใด  ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร  

1๕.1.๙. กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสุภำพร ธรรมขันธ์   ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจีรนันท์ คงรักษ์  ครโูรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวมัลธิกำ ถนอมนวล  ครโูรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร   
๔. นำงสำวศิรำวรรณ  เอ่ียมพงษ์  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร   
๕. นำงสำวมธุสรำ เพ็ญศรี   ครโูรงเรียนท่ำชัยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๑๕ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวกำญจนำ   เรืองทุ่ง  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงดอกไม้  สุขชื่น   ครโูรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ กรรมกำร  
๕. นำงสำวนำตยำ  ค ำน้อย  ครโูรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงอรุณวรรณ   จันทร์ทุ่ง  ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยวิรัตน์  ปำณะดิษฐ์    ครโูรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๕.1.๑๐. กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงไพพรรณ  ประวัง   ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร   
๔. นำงสำวไพรินทร์  มำกคล้ำย  ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยำ  กรรมกำร   
๕. นำงสำวปวีณำ ใจดี   ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวกำญจนำ   เรืองทุ่ง  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. ว่ำที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 

 ๔. นำงดอกไม้  สุขชื่น   ครโูรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ กรรมกำร  
๕. นำงสำวนำตยำ  ค ำน้อย  ครโูรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงอรุณวรรณ   จันทร์ทุ่ง  ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
7. นำยวิรัตน์  ปำณะดิษฐ์    ครโูรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๕.1.๑๑. กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงอรนุช จูเปีย                      ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงณัชชำ  ทองนำมอญ            ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยชุบ นิมิตร                          ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยพงศ์ณภัทร  สืบสิริ                       ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำงวรีพร ข ำเกิด                       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำงสำวมีนณำ  ธนันไชย  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจรัสศรี  เขำเหิน   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจินตนำ  มั่นคง   ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวพัชบูลย์  วงค์สืบ  ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๕. ว่ำที่ ร.ต.สุรดิษ  รักปรำงค์  ครโูรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร  

1๕.1.๑๒. กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภำพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖ 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวระวีวรรณ อินทรประพันธ์ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงบังอร อ่วมแก้ว   ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยธเนศ มยุรำ   ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร   



๑๖ 
 

๔. นำยชุบ นิมิต    ครโูรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร   
๕. นำงสำวชฎำพร  ศศิอภิรัตนำกูล ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนุจรินทร์  เรืองเดช  ครโูรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงรพีพรรณ  สำยโกสุม  ครโูรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ กรรมกำร 
๔. นำยธงชัย  สันติชำต ิ   ครโูรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 
๕. นำยเฉลิมพล   คนตรง   ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร  

1๕.1.13. กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
                     ๑. นายรุ่งโรจน์  คงประจักษ์  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ  
                     ๒. นางพิชญา  งามสม   ครโูรงเรียนบ้านไร่วิทยา  กรรมการ  

          ๓. นายธเนศ มยุรา   ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ   
                    ๔. นายสมบัติ  ประจุ   ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ   
                    ๕. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการลละเลขานุการ  

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงเรณู  บุญอินทร์   ครโูรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยวิทยำ อินอยู่   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวน้ ำทิพย์ บ ำเหน็จ  ครโูรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
  4. นำงสำวจินตนำ  มั่นคง   ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
  5. นำงสำวเมทินี  เม้ำทุ่ง    ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
  ๖. นำงวิลำวัณย์  นุ้ยเงิน    ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวสิริวิมล  รัดดำดวง    ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๕.1.14. กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
                     ๑. นายสิงข์  จีนพงษ์   ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ  
                     ๒. นางสมพร  ใจหาญ   ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ  
                     ๓. นางสาวมธุสรา  เพ็ญศรี  ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการ   
                     ๔. นางสาวศิราวรรณ  เอี่ยมพงษ์  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ   
                     ๕. นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการลละเลขานุการ  
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 

1. นำงเรณู  บุญอินทร์   ครโูรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยวิทยำ อินอยู่   ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวน้ ำทิพย์ บ ำเหน็จ  ครโูรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
  4. นำงสำวจินตนำ  มั่นคง   ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
  5. นำงสำวเมทินี  เม้ำทุ่ง    ครโูรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
  ๖. นำงวิลำวัณย์  นุ้ยเงิน    ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวสิริวิมล  รัดดำดวง    ครโูรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



๑๗ 
 

       1๕.2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
       ๑. นำยถำวร ปรำกฎวงษ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
       ๒. นำยวิโรจน์ บัวคง            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ    รองประธำนกรรมกำร  รองประธำนกรรมกำร 
       ๓. นำยอมรศักดิ์  เสมสันต์      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ                    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

15.2.1. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-ม.๓  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงวชิรำภรณ์ พรมณี ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยมำนพ ยอดเกตุ ครโูรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร   กรรมกำร 
๔. นำงนภสร รมณียกุล 
๕. นำงสำวสุนิสำ นธุิกุล 

ครโูรงเรียนเมืองเชลียง 
ครโูรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

  กรรมกำร 

๖. นำงชุติมำ สวนปลิก ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
  1.  นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงสำยชล  โพธิ์ดง       ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
  3.  นำยสมเกียรติ  แก้วเกต      ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ     กรรมกำร 
  4.  นำงมอญจันทร์  ไทยกล้ำ      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร 
 5.  นำงสำวรัตติญำกรณ์  อัมพวัน      ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.2. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยสมโภชน์ ดีเอ่ียม ครโูรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวกัณฑิมำพร พำนมั่ง ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำววันวิสำ สวัสดี ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงสำวนัยนำ โพธิ์กระจ่ำง ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำงวิไลพร ฟ่ันสกุล ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
      ๑. ว่ำที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปำน ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ประธำนกรรมกำร 

                     ๒. นำงสำวภัทรำนิษฐ์  จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
                     ๓. นำยสถำพร  เกิดเกตุ     ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
                     ๔. นำงสำวสุภำพร  นิรันดรรัตนกิจ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
                     ๕. นำยอนุรัตน์  ข ำจันทร์ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.3 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสำวมยุรฉัตร อุตสำหกิจ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยกฤษฎำ ดำรินทร์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยปกครอง ศรีสุวรรณ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    

 



๑๘ 
 

๔. นำยพงศ์พิษณุ นนทประสำท ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงสำวนฤมล สุดเงิน ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวสุภำพร  นิรันดรรัตนกิจ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงสำวบุญญำนี  ใจยิ้ม ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำงสุธำทิพย์  พีระวัชร ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
5. นำงสำวสุพัตรำ  วงศ์ยี ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.4 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยนิรุต มีเกิด ครโูรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวสุดำรัตน์ ธิหล้ำ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวปทิตตำ คมปรำชญ์ ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงสำวศรัณยำ กลีบธง ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๕. นำงธัญญำวี พงศ์สรสิทธิ์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑.  นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 

 2.  นำงสำวสุภำพร  นิรันดรรัตนกิจ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
 3.  นำงสำวบุญญำนี  ใจยิ้ม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
 4.  นำงสำวสุพัตรำ  วงศ์ยี   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม       กรรมกำร 

 5. นำงสุธำทิพย์  พีระวัชร   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำรและเลขำ 
15.2.5 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยไตรรงค์ กล่ ำบุตร ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวกำญจนำ ชำติไทย ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงรัตนำ ค ำมำโย ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร    
๔. นำยสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม ครโูรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงอัญชลี ศิริจรรยำ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. ดร.ลำวัณย์  ถำพันธุ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกรรณิกำ  อุดมกีรติกุล  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำมำศ  วงศ์ฉลำด  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
4. นำงสุมำลี  หมำกผิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
5. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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15.2.6 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีมนัสชัย เนียมนอม ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวกัลยรัตน์ แก้วแสนสำย ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยภูษณ หอมเย็น ครโูรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยวรดิฐ เกิดผล ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๕. นำงสำวสุธำทิพย์ พูลเลิศ ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงอำรีย์  สำเกกูล   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงกรรณิกำ  อุดมกีรติกุล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร 
3. นำงสำวสุภำมำศ  วงศ์ฉลำด  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
4. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
5. นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิต ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      กรรมการลละเลขานุกา 

    15.2.7 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยจรัญ เจสันเทียะ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยฤทธิชัย ล้วนงำม ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวพิชญำ จันตะมำ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำงสำวรัชดำภรณ์ กันสุข ครโูรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงสำวบุษรำภรณ์ โพธิ์ทอง ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอ ำพร  รักสิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
3. นำยวุฒิพงษ์  มำลำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
4. นำงอัจฉรำภรณ์  พันธ์อุดม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.8 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

                     ๑. นำยฤทธิชัย ล้วนงำม                   ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                  ประธำนกรรมกำร 
                     ๒. นำงสำวพิชญำ จันตะมำ               ครโูรงเรียนเมืองเชลียง                           กรรมกำร 
                     ๓. นำงสำวจีระนุช สงพูล                  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ                  กรรมกำร 
                     ๔. นำยสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม                   ครโูรงเรียนบำ้นแก่งวิทยำ                       กรรมกำร 
                     ๕. นำงสำววิมลรัตน์ บุญคง                ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงอัจฉรำภรณ์  พันธ์อุดม  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
3. นำงศรีวรรณ  หงษ์ทอง  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ      กรรมกำร 
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4. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
5. นำยวุฒิพงษ์  มำลำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.9 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงพรสวรรค์ คงประจักษ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงจุฑำรัตน์ ขอสุข ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำยอ ำพล พรมสุบรรณ์ ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงสำวล ำยงค์ พิมพิสำร ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำยพรพล อ่ ำทอง ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๖. นำงฐิติพร เทียนศรี ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงศิรดำ  เนียมหอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
3. นำงกำญจนำภรณ์  แจ้งแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร 
4. นำงพัทธ์ธีรำ  ปะระมะ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ      กรรมกำร 
5. นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
6. นำงสำวธัญชนก  บุญมี   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
7. นำยพงษ์เทพ  พรมตรุษ  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม      กรรมกำร 
8. นำงไพรวัลย์  อนุรักษ์พิทักษ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม      กรรมกำร 
9. นำงสำวประทุมพร  สร้อยชื่อ  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.10 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทอง ครโูรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอมรศักดิ์ เสมสันต์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๓. นำงนภำพร ทะยะ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยอุดร ข ำคม ครโูรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำยไตรรงค์ กล่ ำบุตร ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงอุษำ  พุฒลำ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
2. นำยดุสิต  นำจรัส   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
3. นำยโรจนัสถ์  อรุณวิง   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ      กรรมกำร 
4. นำงสำวปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม       กรรมกำร 
5. นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
6. นำงนุชลี  สุนันทวนิช   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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15.2.11 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

           ๑. นำงศิริวัฒน์ จีนทั่ง ครโูรงเรียนศรีนคร                           ประธำนกรรมกำร 
           ๒. นำงสำวฐิติมำ พูลเกษม                  ครโูรงเรียนสวรรคอ์นันต์วิทยำ     กรรมกำร 
                    ๓. นำยศิณำวุฒิ นิลำรัตน์                    ครโูรงเรยีนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
                    ๔. นำงศุทธวีร์ เกิดผล ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
                    ๕. นำงจิตติมำ ข ำคม ครโูรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร  
                    ๖. นำงสำวฐิตินำฏ ปันโงน                  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงบุญสม  อินทร์สอน  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม     กรรมกำร 
3. นำงสำวอัยลดำ  เงินขำว  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ      กรรมกำร 
4. นำยพิพัฒน์  ศรีสม   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ     กรรมกำร 
5. นำงสำวอมรรัตน์  สุขเจริญ  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม     กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภำมำศ  วงศ์ฉลำด  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม     กรรมกำร 
7. นำยณัฐวุฒิ  บวบมี   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      กรรมการลละเลขานุการ 

15.2..12 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสำวพัชรำภรณ์ อินติ๊บ              ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยพนม สุขหำ ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยำ               กรรมกำร  
 ๓. นำงเจียม ระวังภัย ครโูรงเรียนเมืองเชลียง               กรรมกำร  
 ๔. นำงศิริวัฒน์ จีนทั่ง                      ครโูรงเรียนศรีนคร                กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสกำวเดือน ฤำไชย        ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     กรรมกำร 
 6. นำยมนตรี ขอบุญ      ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงสำวจีรภำ  ตันเจริญ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
3. นำงมะลิวัลย์  ทองอิน  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ      กรรมกำร 
4. นำงสำวอมรรัตน์  สุขเจริญ  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม      กรรมกำร 
5. นำยณัฐวุฒิ  บวบมี   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภำมำศ  วงศ์ฉลำด  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
7. นำงสำวอัยลดำ  เงินขำว  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.13 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงอัญชลี นงโพธิ์  ครโูรงเรียนศรีนคร                              ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสิริพร ภูมี  ครโูรงเรียนขุนไกรพิทยำคม                    กรรมกำร 
๓. นำยวรพรต มะโนด ำ  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                กรรมกำร 
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๔. นำงสำวนิภำพร เมืองมำ  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ                กรรมกำร 
๕. นำงสำวเนำวรัตน์ โต๊ะเครื่อง             ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงวำริน  สอนง่ำยดี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปรำณี  มั่นประสงค์  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ      กรรมกำร 
3. นำงสำวสุมำลิน  ดอกไม้  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ      กรรมกำร 
4. นำยกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  กรรมกำร 
5. นำงสำวทรรศนีย์  วงค์ค ำ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.14 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสำววรำงคณำ ส ำอำงค์   ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม           ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอิศรำรัตน์ ฉิมเฟ่ือง   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์            กรรมกำร 
๓. นำงนรินทร์ จีนะวุฒิ   ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ                 กรรมกำร 
๔. นำงสำวนฤมล สุขแดง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ            กรรมกำร 
๕. นำงสำวพรวนทอง ลำดปะละ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงวิไล  นิลทวี   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม       ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปรำณี  มั่นประสงค์  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ       กรรมกำร 
3. นำงจ ำปำ  ทับกรุง   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม       กรรมกำร 
4. นำงสำวลลิตำ  อำจรอด  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี        กรรมกำร 
5. นำงสำวบุญเรียม  พร้อมมูล  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
6. นำงวิภำ  ปิ่นหอม   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.2.15 กำรแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

            ๑. นำยชิรภัทร ศรีอุดวงศ์                      ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์      ประธำนกรรมกำร 
            ๒. จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทอง           ครูโรงเรียนศรีนคร                กรรมกำร 
            ๓. นำงวชิรำภรณ์  พรมณี             ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ      กรรมกำร 
            ๔. นำงสำวศรัณย์พัทธ์ พิพิธทอง           ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ                กรรมกำร 
            ๕. นำงสำวนฤมล สุดเงิน             ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
                    ๑. นำยโรจนสัถ์  อรุณวิง   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
                    ๒. นำงณัฐวรรณ  มั่นใจ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
                    ๓. นำงสำวอนุธิดำ  แก้วสีม่วง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
                    ๔. นำยกฤษฎำ  คล้ำยโพธิ์ศรี  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร 
                    ๕. นำงสำวปำริษำ  หลองเจำะ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
                    ๖. นำงวริยำภรณ์  ธวัชอภิสวัสดิ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม      กรรมกำร 
                    ๗. นำยธีระวฒุิ  ซำวเจริญ   ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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      1๕.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นำยสมพร  สุขอร่ำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

   นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
นำยณรรตธร   คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 

๑๕.๓.๑ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงขวัญจิต   สำระมนต์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
2. นำงสำวชมพูนุท  ศรีฟ้ำ ครูโรงเรียนสวรรอนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
3. นำงรมณีย์  สร้อยสน  ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
4. นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย   ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
5. นำงสมรถ  จำดแดง  ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงจิรำภรณ์  จิโน  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 3. นำงร ำเพย   จันทร์จเร  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงสำวภัคชัญญำ  ตั้งวณิชชวกร ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 5. นำงกนกวรรณ  ทับเนียมนำค ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำยเกรียงศักดิ์   ลิ้มพิพัฒน์ชัย ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 

  7. นำงสำวสำยชล  สุกร  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
    ๑๕.๓.๒ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงสำวละเอียด  อินต๊ะฮอง ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

  2. นำงสำวสุนิศำ  เดี่ยวสกุล ครูโรงเรียนสวรรอนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำงสำวรำตรี  เทียนบุตร ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงสำวนิตยำ  นภำกำศ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
 5. นำยสมเจตน์  เนียมก้อน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงสำวกรรณิกำร์ วงศ์กลม ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 3. นำงปัทมำ  นำจรัส  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงจิรัชนันท์  นุ่มเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 5. นำงสำววำริณี   หอมหวล ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

  6. นำยพันธกำนต์  บุญชู  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
7. นำงสำวสุภำพรรณ  จี้สอน ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 

   ๑๕.3.๓ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงสำวสุพิน  ชีวะวงศ ์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร 

 2. นำงพรรณปพร  นนทธิ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
3. นำยไตรภูมิ  อ้ำยวงค์  ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร 
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 4. นำงสำวไพลิน  นวลหงษ์ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร  
 5. นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำงสำวญำณนันท์   อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
3. นำงสำวสิรินภำ   อยู่สถิตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 

 4. นำงสำวน้ ำผึ้ง   สงสัย  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร  
 5. นำยวิษณุรักษ์  หิรัญศรี ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
  ๑๕.๓.๔  กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงสำวพิชญำภำ  ชัยงำม ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร 

 2. นำงวำสนำ  บัวอ้น  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำงจุรีรัตน์  วังคะออม  ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร 
 4. นำยปิยะวัฒน์  สุขโอ    ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 
 5. นำงประนอม  จะปิน  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงอรชพร ญำนสว่ำง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำงกัณฑิมำ  ทำจิตต์  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 3. นำยอนุทัศน์   อัศวภูมิ  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 4. นำงสำวธัญยธรณ์   ทองศิริธนำรัตน์ ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
 5. นำงสุภำวดี   พุฒจำด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

  6. นำงสำวอภิวรรณ  แก้วภูสี ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  7. นำงสำวปรมำภรณ์  จินดำกุล ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 

   ๑๕.๓.๕ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงสำวภักคีณี  จีมำมูล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำยธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
3. นำยวันโชค  ขวัญเมือง  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
4. นำงสำวสวินตำ  อุปะทะ ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 
5. นำงสำววรรษชล  เผ่ำวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงสำวสวรส  ปำนเกิด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำงนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
3. นำงสำวภณิกำ  คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
4. นำงกัญปณต  จันทร์ธีระกุล ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
5. นำยอณันสรณ์  เทียนจรัสกุล ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำร 

   ๑๕.๓.๖ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำยมำนพ  จันตำวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

  2. นำงอัมพร  ธีรวรกุล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำงรุจิภำ  คลังคง  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
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  4. นำงปรียำ  เตี้ยมชุมพล  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ   กรรมกำร 
  5. นำยคงศิลป์  แก้วส่องศรี ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม  กรรมกำร 
  6. นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
  7. นำยเกียรตินิยม  รสลือชำ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงสำววิมลมำศ  ตันติกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงนิภำวรรณ  เกตุสำคร ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำงปรำงทิพย์  เติมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 

 4. นำยสุรพล  อุปถัมถ์  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำยวิษณุลักษณ์  หิรัญศรี ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
   ๑๕.๓.๗ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงสำวอุษำ  ปัญโญอ้ำย ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

 2. นำงสำวหทัยกำญจน์  รื่นรมย์ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำงบุญนิสำ  กรองใจ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
 4. นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

5. นำงสำวชนิดำ  เสียงดัง ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำยอภิสิทธิ์  ยิ้มพิน  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำร 
 3. นำงสุรีวรรณ   ภู่ระหงส์ ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 4. นำยวิทยำ  สิงห์ทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอย  กรรมกำร 

5. นำงสำวปภำอร  โคตระภู ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
   ๑๕.๓.๘ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงอำจำรี  ค ำสุวรรณ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 

 2. นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
  3. นำงสำววรรณภำ เมธำธนนันทน์  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ  กรรมกำร 

 4. นำงสำวกรรณิกำร์ อินต๊ะอุ่นวงศ์  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงสำวลัดดำวัลย์  ขวัญนำค ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร   

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำยอภิสิทธิ์  ยิ้มพิน  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำร 
  3. นำงสำวชมพูนุท  เรือนเครือ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 

 4. นำยวิทยำ  สิงห์ทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 5. นำงสำวปภำอร  โคตระภู ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
    ๑๕.๓.๙ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงณัฐกำนต์  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

  2. นำยสด  มอญกอดแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำงรวีวรรณ  สุขรอด  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
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 4. นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
  5. นำงสำวพัฐนันทน์ ธนภัทรท์องกุล ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงค ำมี  ชัยรักษำ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงจุฑำมำศ  พรหมวิหำร ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 3. นำงสุภำภรณ์   รอดเที่ยง ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 4. นำยจักรกฤษ  กรำบกรำน ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 

  5. นำงณัฐกฤตำ  มำมี  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
    ๑๕.๓.๑๐ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำยสุธิชัย  ค ำมำโย  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร 

 2. นำยธวชั  ฉุยฉำย  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำยชำญชัย  เจติยำนนท์ ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร 
  4. นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
  ๖. ว่ำที่ร้อยตรีพิชิต  อินอยู่ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยณรรตธร  คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 2. นำงสุภำภรณ์   รอดเที่ยง ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
  3. นำยจักรกฤษ  กรำบกรำน ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
  4. นำยพัลลภ  นิ่มบัว  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
  5. นำยนิรุตน์  หมื่นสิน  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

   ๑๕.๓.๑๑ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำยเอกนรินทร์  ค ำอ้ัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

  2. นำงสุดำรัตน์  ค ำอ้น  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำงสำวนิศำรัตน์  เป็งบุญมำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
 4. นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
 5. นำยธนบดี  อินทร์ชื่น   ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงสำวเกื้อกูล   เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำยฐมทัศน์   เข็มพล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 3. นำงสำววำเลน  สวัสดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 4. นำงจันทนำ  อ่ิมเที่ยง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 5. นำยอนุชำ   แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 1๕.๓.๑๒ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมิติ (3D) ปล่อยอิสระ  ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงสำวนันทิกำนต์  เดียวเจริญ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

  2. นำงสำววรัญช์รัคน์  ธูปพุดวำ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำยอัครเดช  อภัยศรี  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
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          4. นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
 5. นำยประพันธ์  อ่อนพรม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยปฏิฬ   นำคทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำยฐมทัศน์   เข็มพล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 3. นำงสำววำเลน  สวัสดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 4. นำงจันทนำ  อ่ิมเที่ยง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 5. นำยอนุชำ   แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
  ๑๕.๓.13 กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภำระ ม.4-6 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำยชำตรี  พระเทพ  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ   กรรมกำร 

  2. นำยอัครเดช  อภัยศรี  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำยประพนธ์  อ่อนพรม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
 4. นำยเอกนรินทร์  ค ำอ้น ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
 5. นำยธนบดี  อินทร์ชื่น  ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยปฏิฬ   นำคทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำยฐมทัศน์   เข็มพล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 3. นำงสำววำเลน  สวัสดี  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 4. นำงจันทนำ  อ่ิมเที่ยง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 5. นำยอนุชำ   แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 

15.4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 นำยอ ำนวย  บูรณะไทย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีนคร    ประธำนกรรมกำร  
 นำยเกียรติศักดิ์  วจีศิริ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยพยนต์  พูลรักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ครูโรงเรียนศรีนคร   ผู้ประสำนงำน 
 นำงจำมจุรี  พูลรักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ครูโรงเรียนศรีนคร   เลขำนุกำร  

นำงสำวมยุรฉัตร  อุตสำหกิจ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15.4.1. กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม. 1- 3  

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำยชำตรี  รูปสง่ำ  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธำน 
2. นำงถนอมศรี  มหำ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
3. นำยธนพล  แก้วทิม  ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ   กรรมกำร 
4. นำยอำณัติ  ปะวำระณะ         ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
5. นำยประจวบ  ชูเชิด  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยวีรพล  ปำนด ำ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน 
๒. น.ส.ปวีณำ  ปิ่นมณี  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
๓. น.ส.ศุภมำตรำ  หลังสันเทียะ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๔. นำงขนิษฐำ  ทองมน  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำยธีรยุทธ  รำหุระ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๒๘ 
 

    15.4.2. กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม. 4 - 6  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. น.ส.สุนันทำ  แกมเงิน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำน 
2. นำยนเรศ  หนูป่ำ  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
3. น.ส.แจ่มศิริ  ทองค ำ  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำร 
4.นำยอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   กรรมกำร 
5. นำยประจวบ ชูวิทย์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยพนม  พุตลำ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน 
๒. นำงกนกอร  อรุณวิง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๓. นำยทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธำ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
๔. น.ส.ปวีณำ  ปิ่นมณี  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
๕. น.ส.ศรีนวล  พุฒนวล  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.4.3. กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม. 1 - 3  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำน 
2. น.ส.จันทนำ  ธรำพรสกุลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  กรรมกำร 
3. น.ส.จิณณ์ณิชำ  ศักดิ์สิริภำพร ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 
4. น.ส.น้ ำฝน  จตุรำเพศ  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำร 
5. นำยวรำศิลป์  อุ่มมี  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สำเกกูล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำน 
๒. น.ส.รุ่งนภำ  ตำลเงิน  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร  
๓. นำยณัฐพล  จันทร์อิ่ม  ครูโรงเรียนเทศบำลไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
๔. น.ส.ศุภรัตน์  ช ำนำญผำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงพิกุลทอง  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.4.4. กำรประกวดโครงงำนคุณธรรมม.  4- 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำงจำมจุรี  พูลรักษ์  ครูโรงเรียนศรีนคร   ประธำน 
2. น.ส.พิกุล  วงค์กฎ  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
3. น.ส.สุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
4. นำยเชษฐำ  กันนำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
5 นำยวรรณชัย  ทะนะแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สำเกกูล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำน 
๒. น.ส.รุ่งนภำ  ตำลเงิน  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร  
๓. นำยณัฐพล  จันทร์อิ่ม  ครูโรงเรียนเทศบำลไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
๔. น.ส.ศุภรัตน์  ช ำนำญผำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงพิกุลทอง  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

    
 



๒๙ 
 

   15.4.5. กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ม. 1 – 3 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. นำยบัญญัติ  ทองบำง  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธำน 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศรันยำ จันขำว ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ  ก รรมกำร  
๓. นำยอนันต์  หงสำน้อย  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ   กรรมกำร 
๔. นำยณัฐพันธ์  จันดี  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
๕. นำยฐำปกรณ์  รอดทัพ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสมปอง  ปำนเมือง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน 
๒. นำยณัฐวัฒน์ ค ำแหง  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
๓. นำยนพพร  ถำนะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๔. นำยสุระพงษ์  โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร  
๕. นำยสมชำย  สุชัยธนำวนิช ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.4.6. กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ม. 4 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. น.ส.สโรชินทร์  ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำน 
2. นำยสิทธิชัย  วงศ์มณี  ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ   กรรมกำร 
3. น.ส.วรรณรัตน์  หลักแหลม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร  
4. นำยวัชรินทร์  บัวขำว  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม  กรรมกำร 
5.  นำงนิรมัย  มั่นหมำย  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยภำนุพงศ์  คงเชื้อสำย ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน 
๒. น.ส.ภำวินีย์  เศรษฐีพ่อค้ำ ครูโรงเรียน อุดมดรุณี  กรรมกำร 
๓. นำยสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำยกิตติศักดิ์  น้อยค ำ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. น.ส.ศิริกุล  แสงศรี  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.4.7. กำรประกวดละครคุณธรรม ม. 1 - 6  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. น.ส.รัตน์  นพเก้ำ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำน 
2. นำงรักเกียรติ  เกษรพรหม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
3. นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
4. นำยสุเมธ  ลิมปะพันธุ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
5. น.ส.ชนัฐฉญำนันท์  บุญชู ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน  
๒. นำงสุทธิพร  จันทร์ฝอย ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
๓. น.ส.กัญจนพร  ดวงมะโน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. น.ส.ศรีนวล  พุตนวล  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. น.ส.พรนภำ  สังข์ทอง  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๓๐ 
 

    15.4.8. กำรประกวดละครประวัติศำสตร์ ม. 1 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
1. น.ส.วำสนำ  บุญญำ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำน 
2. น.ส.สุพรรษำ  แจ้งแก้ว ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
3. นำยอ ำนำจ  มำกอยู่  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ    กรรมกำร 
4. นำยวำทิต  ยำน้อย  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
5. น.ส.น้ ำค้ำง  หุตะวัฒนะ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยจักรพันธ์ ชีวะวัฒนำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน  
๒. นำงสุทธิพร  จันทร์ฝอย ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
๓. น.ส.กัญจนพร  ดวงมะโน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. น.ส.ศรีนวล  พุตนวล  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๕. น.ส.พรนภำ  สังข์ทอง  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.4.9. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม. 1 – 3 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. น.ส.ศศิธร  นรินทรำงกูล ณ อยุธยำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำน 
2. นำงมำลัย  พุกกะณะสุด  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมกำร 
3. ว่ำที่ร.ต.เกริกชัย  ปัญญำวัน  ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมกำร 
4. นำงแสงเดือน  อนุสรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร 
5. นำยชัยรัตน์  สังข์ศรีแก้ว  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2  
1. นำงเบญมำภรณ์  เทียนทอง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำน 
2. นำงณพัฐอร  แกล้วกล้ำ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 
3. นำยสัญชัย  มีสมบูรณ์   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
4. น.ส.บุษบำ  วงวิพัฒน์   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำคม กรรมกำร 
5. น.ส.เรวดี  ลำยพำก   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.4.10. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม. 4 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. นำยศรำวุธ โคสุวรรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ประธำน 
2. นำงจุฑำมำศ  อนุกูลวรรฒก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 
3. นำงขนิษฐำ ทองมน   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
4. นำยประสิทธิ์  แสนสูน   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
5. นำยศุภสิน  กุลกิจจำภรณ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยจ ำลอง  พรมเสน   ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำน 
2. นำงอุ้ม  ชิดเชื้อ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 
3. ว่ำที่ร.ต.จตุรภัทร  เดชงัด  ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมกำร 
4. นำยชโลทร  จันทร์น้ ำท่วม  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมกำร 
5. น.ส.สุพัตรำ  หลักค ำ   ครูโรงเรียนศรสี ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๓๑ 
 

    15.4.11. กำรประกวดมำรยำทไทย ม. 1 – 3 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. นำงอรุณปวีณ์  สิทธิปกรณ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำน 
2. นำงวนิดำ พุทธรัตน์   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
3. น.ส.เบญจวรรณ  ด้วงบำง  ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมกำร 
4. นำงประทีป  เกิดมี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 
5. น.ส. สุชำวดี  เบี้ยจั่น   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำน 
2. นำงอุไรพร  พลแก้ว   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงนิภำ  โคตรผำย   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
4. น.ส.สิรำณี  ปันทิ   ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
5. นำงเพชรรัตน์  ทับจำก   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.4.12. กำรประกวดมำรยำทไทย ม. 4 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. นำงศิริวรรณ  วชิรเมธี   ครูโรงเรียนศรีนคร  ประธำน   
2. นำงศศินำ  ไทยสำย   ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงเจริญสินธุ์  มุสิกปำน  ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ  กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  แก้วหล้ำ   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
5. นำยเฉลิมพล  ทองจุ้ย   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงสุภำพ น้อยจันทร์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำน 
2. นำงสมพร สินสมุทร  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำคม กรรมกำร 
3. นำงพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 
4. นำงอรทัย  แสงสว่ำง   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำร 
5. นำงพิกุล  เจ๊กอยู่   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.4.13. กำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. น.ส.สำยบัว  มูลทำ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำน 
2. น.ส.ปิยะมำศ  วงค์จันทร์ท้ำว  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร   
3. นำงสมบัติ  เพ็งแสงทอง  ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมกำร 
4. น.ส.มำลี  มั่นคง   ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
5. นำยวิทยำ  ศิลำยศ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
1. นำงวิมลรัตน์  เพ็ญภำคกุล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    ประธำน 
2. น.ส.จันทร์สอน  กอนนำ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
3. นำงสุภำวดี นวลจีน   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ   กรรมกำร 
4. นำงกฤติญำภรณ์  จันทร์สวัสดิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลวิทยำคม  กรรมกำร 
5. นำงภรณี  กังวำน   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 



๓๒ 
 

15.5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
นำยสมพร  สุขอร่ำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
นำยเชวง  ครุธเกตุ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยธงชัย  รักถึง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   ผู้ประสำนงำน 
นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   ผู้ประสำนงำน 
๑๕.๕.๑ กำรแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 (ทีม 10 คน) กลุ่ม ๑ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
    ๑. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำยมนัส สุริโย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำยประสิทธิ์ ล้นเหลือ    ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม   กรรมกำร 
     ๔. นำงสำวสุพินณำ ตระกูลทิพย์    ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมกำร 
     ๕. นำยชวลิต ร ำขวัญ    ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
  1. นำงสำวปำริชำติ  กุศล  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำงสำวนิตยำ  รัตนะ  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 

 3. นำยมนัส   ทำสำ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 4. นำยสำยชล  ด ำแลลิบ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำยกิฏฏิพจน์  พิจำรณ์ ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
๑๕.๕.๒ กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-6  

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยณรงค์ชัย สุทธสุริยะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชัชดนัย กำญจนตฤน ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยจรัล งำมสม ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำยสุรกิจ นองขมวด ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยบุญเกิด เผือกใต้ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำยบุญเกิด  เผือกใต้  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
3. นำยพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 

๑๕.๕.๓ กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ (มวย) ม.1-ม.3 (ทีม 10คน)  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยกมลพันธ์ จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประสิทธิ์ ล้นเหลือ ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเชื้อ พุทธำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๔. นำยสุรกิจ นองขมวด ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยบุญเกิด เผือกใต้ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

  



๓๓ 
 

        คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยสมชำย  จินะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำยบุญเกิด  เผือกใต้  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
 3. นำยพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 

 ๑๕.๕.๔ กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ (มวย) ม.4-ม.6 (ทีม 10คน)  
     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยกมลพันธ์ จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยประสิทธิ์ ล้นเหลือ ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
๓. นำยเชื้อ พุทธำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๔. นำยบุญเกิด เผือกใต้ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำยบุญเกิด  เผือกใต้  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
3. นำยพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 

๑๕.๕.๕ กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน)  
     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

 ๑. นำยไพโรจน์ กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    

 ๒. นำยประธำน บุตรลพ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    

 ๓. นำงสำวขวัญประภำ ศรีอุดม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    

 ๔. นำยสุพจน์ เนียมผำ ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร    

 ๕. นำงสำยรุ้ง จันทร์สุข ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงสำวณัฐพร  แก่นทอง ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำยมำนะ  พรมมิ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำยณัฐวุฒิ พันธ์ประเวศสกุล ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 5. นำยจักรี  จันทว ี  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 6. นำยฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนำท ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 7. นำยอำทิตย์  อำจกล้ำ  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
 ๑๕.๕.๖ กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน)  

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
 ๑. นำยสุรกิจ นองขมวด ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    

 ๒. นำงสำวสุพินณำ ตระกูลทิพย์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    

 ๓. นำยประกิต โฆษิต ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    

 ๔. นำงสำวเบญจวรรณ โสภณิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    

 ๕. นำยชวลิต ร ำขวัญ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

      
 



๓๔ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงจริญ  สระชุ่ม  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำงสำวธมลพรรณ  คันธนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำยอำทิตย์  ก ำจัด  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 5. นำงสำวพัชรินทร์ โสภิณ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 6. นำยวีรพันธ์  กิจสนำโยธิน ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 7. นำงถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 8. นำงสำวยุพิน  ขำวทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 

 
15.6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์)   

นำยสุทน  ทับจำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
นำยชรินทร์  หนูเมือง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์   ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวอรสิรินทร์  เพิ่มพัชรพร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม    ผู้ประสำนงำน 
นำงสุกัญญำ  ทองมำก  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม   เลขำนุกำร 
15.6. 1. กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยภำณุพงศ์ ข้ำงจะงำม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำงสำวนุชนำถ ด่ำงพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยพงศ์สิริ น้อยอ ำมำตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงสำวสุดำรัตน์ สดนำมอญ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำร 

  ๕. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี     กรรมกำรและ   
15.6. 2. กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยภำณุพงศ์ ข้ำงจะงำม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำงสำวนุชนำถ ด่ำงพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยพงศ์สิริ น้อยอ ำมำตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงสำวสุดำรัตน์ สดนำมอญ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  
 



๓๕ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม      กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
15.6. 3. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยวสันต์ งำมดี ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงสำวสุดำรัตน์ สดนำมอญ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
๓. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 

 ๔. นำยวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ำรูญ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวไพลิน  ชูเชิด     ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยวิโรจน ์ ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.6. 4. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยวสันต์ งำมดี ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยปณิจักษณ์  เชยชม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๔. นำงสำวสโรชำ กวำวภวิงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
๓. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 

 ๔. นำยวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ำรูญ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวไพลิน  ชูเชิด     ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 
 



๓๖ 
 

 ๗. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยวิโรจน ์ ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  15.6. 5. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงบุญน ำ  ลอยบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำงสำวสรอุษำ สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำรกรรมกำร 

 ๒. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยสุรพงษ์  ประศำสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๗. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.6. 6. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวสรอุษำ สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำยภำณุพงศ์ ข้ำงจะงำม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำรกรรมกำร 

 ๒. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยสุรพงษ์  ประศำสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๗. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.6. 7. กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวนุชนำถ ด่ำงพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร    
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๔. ว่ำที่ร้อยตรีธวัชชัย ผำเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๕. นำงสำวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำรกรรมกำร 

 ๒. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยสุรพงษ์  ประศำสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๖. นำยวิโรจน ์ ก้อนเกตุ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 15.6. 8. กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวนุชนำถ ด่ำงพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๕. ว่ำที่ร้อยตรีธวัชชัย ผำเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
  ๑. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำรกรรมกำร 

 ๒. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด     ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยสุรพงษ์  ประศำสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๖. นำยวิโรจน ์ ก้อนเกตุ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๙. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.6. 9. กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑  

๑. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยภำณุพงศ์ ข้ำงจะงำม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำงสำวสรอุษำ สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำงอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
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 ๓. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
 ๔. นำยสมบัติ  รอดบ้ำนสวน  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม กรรมกำร 
 ๕. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
15.6. 10. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. ว่ำที่ร้อยตรีธวัชชัย ผำเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำยสันติภำพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวสรอุษำ สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
 ๑. นำงอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
  ๓. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 

 ๔. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
 ๕. นำยสมบัติ   รอดบ้ำนสวน  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 

๗. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.6. 11. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. ว่ำที่ร้อยตรีธวัชชัย ผำเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงเฉลิมศรี ปำนสุขสำร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำงสำวสโรชำ กวำวภวิงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวสรอุษำ สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 

  ๓. นำงชนิตำ   มำกเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 
 ๔. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
 ๕. นำยสมบัติ   รอดบ้ำนสวน  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 

๗. นำงสำวจิรสุดำ  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
15.6. 12. กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวรัตนำภรณ์ ค ำยวง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยสิทธิชัย วงศ์มณี ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ กรรมกำร    



๓๙ 
 

๔. นำยสันติภำพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
 ๓. นำยวิโรจน ์  ก้อนเกตุ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 ๔. นำยสุรพงษ์ ประศำสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม กรรมกำร 

  ๕. นำยศุภสิทธิ์   ยงค์เจำะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.6. 13. กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสิทธิชัย วงศ์มณี ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวรัตนำภรณ์ ค ำยวง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยสันติภำพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๔. นำยปรำโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยภัคพล   หล่ ำทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสิทธิพันธ์ กันธิยะ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
 ๓. นำยวิโรจน ์  ก้อนเกตุ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
 ๔. นำยสุรพงษ์ ประศำสตร์ศิลป์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม กรรมกำร 

  ๕. นำยศุภสิทธิ์   ยงค์เจำะ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
15.7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

นำงพนอ  เกษประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
นำยอธิพันธ์  ชัยศรี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
นำยทวีพงศ์   รอดสิน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
15.7.1. กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
3. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
5. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 



๔๐ 
 

 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.7.2. กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
3. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
6. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.3. กำรแขง่ขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร     
๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.4. กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร     

 

 



๔๑ 
 

๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.5. กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑  

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร  
๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.6. กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร     
๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ             ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 



๔๒ 
 

 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร   
๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.7.7. กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร     
๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ             ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.8. กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๓. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร     
๔. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.9. กำรแขง่ขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร     
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    

 

 



๔๓ 
 

๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.10. กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร     
3. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.11. กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม  ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครโูรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 



๔๔ 
 

 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.7.12. กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร  

๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.13. กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก   กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ   กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ   กรรมกำร   
           ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.14. กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    

 

 



๔๕ 
 

๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.15. กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรรค์) กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.16. กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำน กรรมกำร 

  ๒. นำยไกรวุฒิ   ล ำตำล   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 



๔๖ 
 

 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

15.7.17. กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรมีำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.18. กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.19. กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    

 

 



๔๗ 
 

๔. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง   โต๊ะถม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.20. กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวกำญจนำ จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๕. นำยบรรจง   โต๊ะถม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.21. กำรแข่งขันวงเครื่องสำยวงเล็ก ม.1-ม.6 (ทีม 9 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ   บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร   
๒. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร   
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร   
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร   
๕. นำยอธิพันธ์   ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 



๔๘ 
 

 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

15.7.22. กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้นวมผสมเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 (ทีม 15 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ   บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์  ชูเชิด ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำยอธิพันธ์   ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.23. กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 (ทีม 12 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ   บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิทัศน์  ชูเชิด ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์พันธ์ สำยพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำยอธิพันธ์   ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.7.24. กำรแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ทีม 21 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพิเชฏ   บุญญำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวอรุณรัตน์ ชะยันโต ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐธยำ รังสิยำนนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    

 

 



๔๙ 
 

๔. นำยสรวิชญ์ ค ำหลวง ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๕. นำยอธิพันธ์   ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำยสุรกิจ   มำกล้ ำ   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยเคียง   ช ำน ิ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 
 ๕. นำยธนำกร  ศิริสุข   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำยยศอนันต์  อุ่นสกล   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
15.8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสำกล) 

นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยสมบัติ  ป้องฉิม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกรรมกำร 
นำยอเนก  อุ่นอุ้ย  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
นำยคุณำกร   สุริยนต์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
15.8.1. กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยธำนี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยเอนก อุ่นอุ้ย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
3. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
4. นำยเศกสันต์  จำดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒ กรรมกำร    
5. นำยสรัฏฐ์  ชวีรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยคุณำกร  สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช    อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 

 ๔. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
  ๕. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
  ๗. นำยกฤษณะ   ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำรและเลขำนุกำ 

15.8.2. กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยธำนี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยเอนก อุ่นอุ้ย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
3. นำยเศกสันต์  จำดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ๒ กรรมกำร    
๔. นำยเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยสรัฏฐ์ ชีวรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    



๕๐ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยคุณำกร  สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช    อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 

 ๔. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
  ๕. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
  ๗. นำยกฤษณะ   ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.8.3. กำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑  

๑. นำยธำนี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยเอนก อุ่นอุ้ย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
3. นำยเศกสันต์  จำดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ๒ กรรมกำร    
๔. นำยเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยสรัฏฐ์  ชวีรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยคุณำกร  สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช    อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๓. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

  ๔. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๕. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

๖. นำยกฤษณะ   ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๗. นำงสำวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.8.๔. กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑  

๑. นำยธำนี เกิดศรี        ครูโรงเรียนศรีนคร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเอนก อุ่นอุ้ย        ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนปูถัมภ์  กรรมกำร 
3. นำยเศกสันต์ จำดแดง        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ๒ กรรมกำร 
๔. นำยเฉลิมชัย ไกลทุกข์        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยสรัฏฐ์  ชวีรัตน์        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยคุณำกร  สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช    อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 ๓. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์      ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  กรรมกำร 

  ๔. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
  ๕. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

๖. นำยกฤษณะ   ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๗. นำงสำวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



๕๑ 
 

15.8.๕. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำยแชน  หล่ ำนุ้ย ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงเยำวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยคุณำกร   สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี             ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๓. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๖. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวสมพร  พูลเกษม  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.๖. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
2. นำยสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำยแชน  หล่ ำนุ้ย ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงเยำวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยคุณำกร   สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๓. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๖. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล (ด ำรงประชำสรค์) กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวสมพร  พูลเกษม  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.7. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
2. นำยสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    

 

 



๕๒ 
 

๔. นำยแชน หล่ ำนุ้ย ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงเยำวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยคุณำกร   สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี           ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๓. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๖. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวสมพร  พูลเกษม  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.8. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
2. นำยสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำยแชน หล่ ำนุ้ย ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงเยำวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยคุณำกร   สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  ๒. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   กรรมกำร 
 ๓. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๖. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวสมพร  พูลเกษม  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.9. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยฐิติพันธ์ุ สิงห์ครำม ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 



๕๓ 
 

 ๕. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.10. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยฐิติพันธ์ุ สิงห์ครำม ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง    ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.11. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยฐิติพันธ์ุ สิงห์ครำม ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.12. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1  

๑. นำยฐิติพันธ์ุ สิงห์ครำม ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยนิรุตต์ิ อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำยประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยประดิษฐ์ ท่ำชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 



๕๔ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยมำโนช  พงษ์ปรีชำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๖. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง     ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.13. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยพรชัย หวลหอม ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำงสำววรำรัตน์ ระวังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงกัญจน์อมล  อำยุโรจน์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยสุนัย   ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสุภัสศรณ์  ค ำแหง   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงทศพร   พัฒนเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 ๔  นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวบุญลือ   โชติมน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.14. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยพรชัย หวลหอม ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำงสำววรำรัตน์ ระวังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงกัญจน์อมล  อำยุโรจน์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยสุนัย   ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสุภัสศรณ์  ค ำแหง   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงทศพร   พัฒนเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 ๔  นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวบุญลือ   โชติมน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.15. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1  

๑. นำยพรชัย หวลหอม ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    



๕๕ 
 

๔. นำงสำววรำรัตน์ ระวังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงกัญจน์อมล  อำยุโรจน์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยสุนัย   ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสุภัสศรณ์  ค ำแหง   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงทศพร   พัฒนเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 ๔  นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวบุญลือ   โชติมน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.16. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยพรชัย หวลหอม ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม   กรรมกำร    
๓. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำงสำววรำรัตน์ ระวังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงกัญจน์อมล  อำยุโรจน์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยสุนัย   ศรีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสุภัสศรณ์  ค ำแหง   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงทศพร   พัฒนเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 ๔  นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวบุญลือ   โชติมน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.17. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1  

๑. นำงภิรมยำ เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยชำญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำงมำรศรี ลิ้นจี่ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๕. นำงจุฑำมำศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช   อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

 ๔. นำยกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

  ๗. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



๕๖ 
 

15.8.18. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำงภิรมยำ เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยศรำวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบำลสวรรคโลกประชำสรรค์ กรรมกำร    
๓. นำยสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๔. นำงจุฑำมำศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยนิรุตติ์ อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช   อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

 ๔. นำยกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

  ๗. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.19. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำงภิรมยำ เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยศรำวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบำลสวรรคโลกประชำสรรค์ กรรมกำร    
๓. นำยสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๔. นำยนิรุตติ์ อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำงจุฑำมำศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช   อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

 ๔. นำยกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

  ๗. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครโูรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.20. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำงภิรมยำ เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยศรำวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบำลสวรรคโลกประชำสรรค์ กรรมกำร    
๓. นำยสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร    
๔. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำงจุฑำมำศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

   



๕๗ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกรกช   อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

 ๔. นำยกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

  ๗. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.21. กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

1. นำยจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำยกฤษณะ  ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 3. นำยกรกช อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
4. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 

 5. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 

๑. นำยโพยม   ศิริพงษ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยกรกช   อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  ๓. นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 

 ๔. นำยกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๕. นำงจีรภำภรณ์  สว่ำงรุ่ง  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
 ๖. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 

  ๗. นำยพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.8.22. กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยธำนี  เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยเศกสันต์  จำดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ๒ กรรมกำร    
๓. นำยสรัฏฐ์  ชวีรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๔. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำยเอนก  อุ่นอุ้ย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกฤษณะ  ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
  ๓. นำยกรกช อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

๔. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
  ๕. นำยกฤษณ์กวี  สวัสด ี   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 
 



๕๘ 
 

15.8.23. กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ม.1-ม.3 (ทีม 40 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำงภิรมยำ เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยศรำวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบำลสวรรคโลกประชำสรรค์ กรรมกำร 
๓. นำยสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบำลเมืองสวรรคโลก กรรมกำร 
๔. นำยนิรุตติ์  อินมำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำงจุฑำมำศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยกฤษณะ  ปัญญำเลิศ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมกำร 
  ๓. นำยกรกช อ่ ำทิม   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 

๔. นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ  กรรมกำร 
  ๕. นำยกฤษณ์กวี  สวัสด ี   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
15.9. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระนำฏศิลป์) 

นำยวีระ  พุ่มไม้   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลิไทพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
นำงปรำณี  จันทรำรำชัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกรรมกำร 
นำงมัลลิกำ  อรัญศรี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
นำงรัชนี   พุดซ้อน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
15.9.๑. กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๐ คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๓. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๔. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๒. กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๐ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 

 

 



๕๙ 
 

๔. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๓. กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุง่เสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๔. กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๕. กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
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3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
4. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวภำณุมำศ  ศรีอุดม  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๖. กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวภำณุมำศ  ศรีอุดม  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๗. กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๖ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงณัฐจิรำ  สุขมำ   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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15.9.๘. กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๖ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงมัลลิกำ อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
3. นำงสำวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงสุธำสินี หนูเกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวมนธิชำ   กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำงกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำงณัฐจิรำ  สุขมำ   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๙. กำรแข่งขันกำรแสดงตลก ม.๑-ม.๖ (ทีม ๕ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑   

๑. นำยรุ่งศักดิ์ สร้อยสน ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์ ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงเพ็ญพักตร์ พวงแก้ว ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๕. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
  ๑. นำยประสพ  แก้วบังเกิด  รองผู้อ ำนวยกำรครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ    ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยปิยะพันธุ์  จันทร์ใด  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยชูชิด  เขียวคล้ำย   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำยชวลิต  สุขคล้ำย   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.9.๑๐. กำรแข่งขันกำรแสดงมำยำกล ม.๑-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑   

๑. นำยรุ่งศักดิ์ สร้อยสน ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยอธิพันธ์ ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๓. นำงเพ็ญพักตร์ พวงแก้ว ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำงทัศนีย์ สัตยำภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำยณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
  ๑. นำยประสพ  แก้วบังเกิด  รองผู้อ ำนวยกำรครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยปิยะพันธุ์  จันทร์ใด  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 ๓. นำยขวัญชัย  สุขมำ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
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 ๔. นำยชูชิด  เขียวคล้ำย   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 ๕. นำยชวลิต  สุขคล้ำย   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

15.10. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
นำยเรืองวิทย์  ปรำกฏวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
นำยศรำวุธ  ค ำแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำยไพรัช  เดชะศิริ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำยประวิท  วิริยะพงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
นำยวิชัย  สำยค ำอิน  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  15.10.๑. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.ต้น 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
  ๑. นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำติ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวกนกพร  นวมนำค  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวชนิดำ อินผ่อง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2  กรรมกำร   
๔. นำงจินตนำ  ขันสีมล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร   
๕. Miss Lauren Crosby          ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
  ๑. นำงสำวนงนุช  โคเรือง          ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงมัญชุสำ    ศรีวิเศษ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวศิริภรณ์  แก้วพันสี  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงขวัญใจ   สุวรรณโรจน ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๕. Mr. Sarel Myburgh       ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๒. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.ปลำย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
  ๑. นำงส่องหล้ำ  หุ่นสุวรรณ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวสิริอมร  หวลหอม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
๔. นำงสำวทองสุข  มั่นเกิด  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   กรรมกำร 
๕. Mr. Nicolas Sonntag          ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
  ๑. นำงสำวกฤติมำ  ตันสุวรรณ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงกัญชลิกำ  มำยเบิร์ก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเอกพันธ์  สำรีบุตร   ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงวรำภรณ์  พันธุ์พืช   ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
๕. Mr. Salvatorre D Bernardino    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๓. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์   ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงหทัยทิพย์  ทิอุด   ครูโรงเรียนศรีนคร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุภำวิณี รอดฉ่ ำ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
 



๖๓ 
 

๔. นำงทิพวรรณ  องอำจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร  
๕. Mr. Benjamin Charles  Hamelin  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร     

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒       
           ๑. นำงจรรยำ  ตรีกุย   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสรินยำ  เทศสิงห์   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวบุญมำ  ไทยรี่   ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำ   กรรมกำร 

  ๔. นำงสิริรัตน์   โชติปัญญำชีพ  ครูโรงเรียนลิไทวิทยำคม   กรรมกำร 
๕. Miss Michelle     Smiit               ครูโรงเรียนอุดมดรุณี           กรรมกำรและเลขำนุกำร       

   15.10.๔. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

  ๑. นำยเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์   ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงอนงค์  ดวงอ ำไพ   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
๔. นำงนิภำพร  โพธิ์คง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
๕. Miss Lholida  Cadap        ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒    
  ๑. นำงสำวเรวดี  ด่ำนกิตติไกรลำศ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวประพำพร  ไกรกิจรำษฎร์ ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวคนึงนุช  นำรถบุญ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 

 ๔. นำยวรวิช  นพนรินทร์                     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๕. Miss Sarah  Jill  Losaria              ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำคม               กรรมกำรและเลขำนุกำร          

   15.10.๕. กำรแข่งขัน (Multi Skills Competition)  ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนดี  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงทัศนีย์  มำคุณ   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
๔. นำงรุจิรัตน์ รัตนเพชร   ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  กรรมกำร 
๕. Miss Norie Angela Mendoza       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร         

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   
๑. นำงอรสำ  ศรีนรำ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงมณชนก  หนูแก้ว   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกัญญำ  ธนทรัพย์เพ่ิมพูน  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวอภิรัตน์  พรหมมินทร์  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
๕. Miss Paula  Nicholson        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๖. กำรแข่งขัน (Multi Skills Competition)  ม.ปลำย 
          คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสุมนมำลย์ พลมำก   ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววัชรียำ จันทร์เกษร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงนลิน์ภำณี กรศรีมหำลำภ   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
๔. นำงสำวไฉน  อรุณเกล้ำ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
๕. Miss Jerlyn Rabaca  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร         



๖๔ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ  กลุ่ม ๒  
๑.นำงวรี  ยงค์เจำะ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวนัฐธำสินี  เบ็ญจกุล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำยทอง  หลำกจิตร  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
๔.นำงเตือนใจ  เชื้อประดิษฐ์  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร  
๕.  Miss Nicollette  Blair                ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                   กรรมกำรและเลขำนุกำร         

   15.10.๗.กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skit)  
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวแสงเดือน  พลมำก  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยรุ่งโรจน์  ชูรำษ ี   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 

 ๓. นำงธณรำ สินธนำวรำกุล  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำร 
 ๔. นำยนิพล วังคะออม                        ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   กรรมกำร 

๕. Mr. Bryan Mangahas                  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ        กรรมกำรและเลขำนุกำร   
     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   

 ๑.นำยกิจมำนะ  จุ้ยขุนทอง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวจุฑำมำศ  ฉิมมั่น  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร  
๓.นำงสำวสุภำวดี  โตจริง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๔.นำยกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
๕. Miss Arnie Doctor Estob             ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม               กรรมกำรและเลขำนุกำร     

   15.10.๘.กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน   ม.ต้น 
   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวกนกรัตน์  รัตตะประทุม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุมลทิพย์  อินทโชติ  ครูโรงเรียนศรีนคร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
๔. นำงสำวปัญญดำ ศรีนุช  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ   กรรมกำร 
๕. นำยภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

      คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   
๑.นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวพิชญ์สินี  โพธิ์ศรีทองสกุล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำยจีรเทพ  ศิริปัญญำ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ    กรรมกำร 
๕. นำงสำวอมรรัตน์  ขัดสำย                ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ              กรรมกำรและเลขำนุกำร  

   15.10.๙. กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์           ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงรุจรดำ ทำเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวปัญญดำ ศรีนุช  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ   กรรมกำร 
๕. นำงนภำภรณ์  เจริญพรพิมลกุล  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
   



๖๕ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   
๑.นำงสำวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธำนกรรมกำร  
๒.นำงสำวสิริธร  ปรชีำธรรมรตัน์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวอมรรัตน์  ขัดสำย                ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ              กรรมกำร 
๔.นำงสำวพิชญ์สินี  โพธิ์ศรีทองสกุล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำยจรีเทพ  ศิริปัญญำ                  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร    

   15.10.๑๐. กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำญี่ปุ่น  ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวธนัชพร  สุขลำภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจิรำพรรณ  วิลยะกูล    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวนงลักษณ์  ช้ำงเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวมรรยุตำ  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมกำร 
๔.นำงสำวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมกำร 
๕. Mrs.Kaori  Janpoom                  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี          กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   15.10.๑๑  กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำญี่ปุ่น  ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวธนัชพร  สุขลำภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจิรำพรรณ  วิลยะกูล    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวนงลักษณ์  ช้ำงเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวมรรยุตำ  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๔.นำงสำวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๕. Mrs.Kaori  Janpoom                  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   15.10.๑๒ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำฝรั่งเศส   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 

๑.นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำววรัญชยำ  เสือแฟง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร  
๓.นำงสำวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
๔.นำงสำวแสงเดือน  พลมำก  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
๕. นำงวันเพ็ญ  บุญประดับ                 ครูโรงเรียนศรีนคร                    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   15.10.๑๓. กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำเกำหลี    ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 

๑.นำงสำวศุภกำนต์  ผำมั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัชรี  กิ่งก้ำน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  สิงห์โสด   ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 



๖๖ 
 

   15.10.๑๔. กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำจีน ม.ปลำย   
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำงรุจรดำ ทำเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกนกรัตน์ รัตตะประทุม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยภูมิภัทร  ภูมิสิริรกัษ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง    กรรมกำร 
๔. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์   กรรมกำร  
๕. Miss Xue Liping   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวปวีณำ  สำธำ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    ประธำนกรรมกำร 
๒.นำยลิขิต  สอนเทียน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยจีรเทพ  ศิริปัญญำ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   กรรมกำร 
๔.นำงจิตติมำ  กลัดส ำเนียง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม    กรรมกำร  
๕.  Miss Wang Jie                ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม                กรรมกำรและเลขำนุกำร   

    15.10.๑๕. กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำญี่ปุ่น   ม.ปลำย   
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจิรำพรรณ  วิลยะกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุพัตรำ  จั่นจีน   ครูโรงเรียนเมืองเชลียง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวนงลักษณ์  ช้ำงเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวมรรยุตำ  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมกำร 
๔.นำงสำวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมกำร 
๕. Mrs.Kaori  Janpoom                 ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

   15.10.๑๖. กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำเกำหลี ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑.นำงสำวศุภกำนต์  ผำมั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัชรี  กิ่งก้ำน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  สิงห์โสด   ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๑๗. กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวสุมลทิพย์  อินทโชติ  ครูโรงเรียนศรีนคร   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงนภำภรณ์  เจริญพรพิมลกุล  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวกนกรัตน์  รัตตะประทุม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
๕. Miss Xue Liping   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวกติติยำ  ต้นกลั่น  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวปวีณำ  สำธำ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร  
 



๖๗ 
 

๔.นำงสำวพิชญ์สินี  โพธิ์ศรีทองสกุล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงสำวอมรรัตน์  ขัดสำย                ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.10.๑๘. กำรแข่งขันละครสั้นภำษำญี่ปุ่น   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวจิรำพรรณ  วิลยะกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวธนัชพร  สุขลำภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒.นำงสำวนงลักษณ์  ช้ำงเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวมรรยุตำ  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๔.นำงสำวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 
๕. Mrs.Kaori  Janpoom                  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๑๙. กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 

๑.นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงลดำวัลย์  นำคอ่อง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร  
๓.นำงสำวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
๔.นำงสำวแสงเดือน  พลมำก  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
๕. นำงวันเพ็ญ  บุญประดับ                  ครูโรงเรียนศรีนคร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๒๐.กำรแข่งขันละครสั้นภำษำเกำหลี   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑.นำงสำวศุภกำนต์  ผำมั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัชรี  กิ่งก้ำน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  สิงห์โสด    ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๒๑. กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำจีน  ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวปภำณิน  ธรรมลังกำ  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์       ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงรุจรดำ ทำเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ       รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยภูมิภัทร  ภูมิสิริลักษณ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง        กรรมกำร 
๔. นำงสำวปัญญดำ ศรีนุช  ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ        กรรมกำร 
๕. Miss Xue Liping   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑.นำงสำวสุทธิณี  โชติมน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม       ประธำนกรรมกำร   
๒.นำงสำวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี        รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงจิตติมำ  กลัดส ำเนียง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม       กรรมกำร 
๔.นำยจีรเทพ  ศิริปัญญำ   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ       กรรมกำร 
๕. Miss Wang Jie                           ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



๖๘ 
 

    15.10.๒๒. กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำญี่ปุ่น   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวธนัชพร  สุขลำภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจิรำพรรณ  วิลยะกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   
๑.นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม     ประธำนกรรมกำร  
๒.นำงสำวนงลักษณ์  ช้ำงเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงสำวมรรยุตำ  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      กรรมกำร 
๔.นำงสำวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี       กรรมกำร  
๕. Mrs.Kaori  Janpoom                  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.10.๒๓. กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำฝรั่งเศส   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 

๑.นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม     ประธำนกรรมกำร   
๒.นำงลดำวัลย์  นำคอ่อง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      รองประธำนกรรมกำร  
๓.นำงสำวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ          กรรมกำร 
๔.นำงสำวแสงเดือน  พลมำก  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง      กรรมกำร 
๕. นำงวันเพ็ญ  บุญประดับ                   ครูโรงเรียนศรีนคร                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   15.10.๒๔. กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำเกำหลี  ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑.นำงสำวศุภกำนต์  ผำมั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงพัชรี  กิ่งก้ำน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยพิษณุ  สิงห์โสด   ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  15.10.๒๕. กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงมณีวรรณ  สุทธรินทร์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพัทธนันท์ สวัสดี  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวต้นแก้ว  ดำมัง   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำยเทียนชัย  ผิวก ำพล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   
๑.นำยวิชัย  สำยค ำอิน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสงกรำนต์  แก้วเกต   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 
๔.นำงสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว   ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำงสุรัส  จู๊คส์                        ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    15.10.๒๖. กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงรัชฎำ  ผิวก ำพล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวประนอม ม่วงงำม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงธณรำ สินธนำวรำกุล  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงเบ็ญจมำศ  อยู่เชื้อ   ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๖๙ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒   
๑.นำยวิชัย  สำยค ำอิน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
๒.นำงสงกรำนต์  แก้วเกต   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
๓.นำงประดับพร  บุตรสุวรรณ   ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม กรรมกำร 
๔.นำงสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว   ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำงสุรัส  จู๊คส์                        ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 15.11. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (งำนคอมพิวเตอร์) 

  นำยมนตรี  คงเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
  นำยนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
  นำงนิตยำ  ม่ังมี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.11.๑. กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกุมำลี  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงเยำวลักษณ์ ตุมำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๕. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. ว่ำที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวฉัตรระวี  ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำววัชรำ  แย้มมำก ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๒. กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวภัทรำรัตน์  พิกุลแกม  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวปนัดดำ ธรรมปรีชำ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกรวรรณ  จุ้ยต่ำย ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวภรณ์ชนก แก้วภูสี ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงเยำวลักษณ์  ตุมำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวรุ้งดำวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงอรสำ  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กำรรมกำร 
๕. นำงสำววำธิน ี อยู่หุ่น ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๓. กำรแข่งขันกำรออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุริยำ  ชำติไทย ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 



๗๐ 
 

๓. นำยนพดล  มุสิกปำน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงสำวปนัดดำ  ธรรมปรชีำ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอรสำ  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวภำวนำ  มุขพรหม ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๕. นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๔. กำรแข่งขันกำรออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำวใกล้รุ่ง  หนูสอน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคัมภีร์  คมข ำ ครูโรงเรียนศรนีคร รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยปิยะ  อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๔. นำยจิรภัทร  จิระเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอรสำ  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวฉัตรระวี  ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๕. นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๕. กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรำกุล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกำญจนำ  กำวิละปัญญำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสุมิตรำ  ประชัน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยวิเชียร  รำมจักร ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก   กรรมกำร 
๔. นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสิรำวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กำรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๖. กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยนพดล  มุสิกปำน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสุริยำ  ชำติไทย ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวสุธิดำ  แก้วจำเครอื ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
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๔. นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยจิรภัทร  จิระเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยวิเชียร  รำมจักร     ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก   กรรมกำร 
๔. นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสิรำวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กำรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๗. กำรแข่งขัน Motion Infographic ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑  

๑. นำงสุมิตรำ  ประชัน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธีรำวธุ  จูเปีย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวสุธิดำ  แก้วจำเครอื ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยปรำโมทย์ วงศ์ค ำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยณัฐวัฒน์  ค ำแหง ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยจิรภัทร  ณีศะนันท์ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๘. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยวสันต์  กันชำต ิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวภัทรำรัตน์ พิกุลแกม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยไชยยงค์  ดนตรี ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวศศิภรณ์  โตสุข ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงจิตติพร  เพ็ญศรี ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงสิรำวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำยนิคม  เขำเหิน ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๙. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสังวำลย์  ชูหน้ำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุภำภรณ์  ยศบุตร ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงจีรำวรรณ  ดวงเกิด ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวอำทิตยำ อินทร์นุ่ม ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวปุญชรัสมิ์  เนียมสวุรรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๕. นำงศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๑๐. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Web Applications ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุนทร  ยศบุตร ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอรุณี   รัตนชำญชัย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงดวงพร  มูลป้อม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวรุ้งดำวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวภำวนำ  มุขพรหม ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวรำตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๑๑. กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยอนุโรจน์  บุญดิลก   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคัมภีร์  คมข ำ ครูโรงเรียนศรีนคร รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงดวงพร  มูลป้อม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำยวสันต์  กันชำต ิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกรวรรณ จุ้ยต่ำย ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววำธิน ี อยู่หุ่น ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจด ี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๕. นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๑๒. กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุรินทร์  หุ่นสวุรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุมิตรำ  ประชัน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกมลลักษณ์ ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงสำวกรวรรณ  จุ้ยต่ำย ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอรสำ  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวรำตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงจิตติพร  เพ็ญศรี ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๕.นำงสำวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๑๓. กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสุรินทร์  หุ่นสวุรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุมิตรำ  ประชัน ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกมลลักษณ์ ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
๕. นำงสำวกรวรรณ  จุ้ยต่ำย ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสิรำวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวรำตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำงจิตติพร  เพ็ญศรี ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร 
๕.นำงสำวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.11.๑๔. กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยจิรภัทร  จิระเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยไชยยงค์  ดนตรี ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยวิทยำ  นวลจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยนิคม  เขำเหิน ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยธนกฤต  แก้วเขียว ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๔. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
๕.นำงสำวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
15.12. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  

นำยมนตรี  คงเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.12.๑. หุ่นยนต์ระดับพื้นฐำนม.๑-ม.๓ 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 



๗๔ 
 

๓. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๕.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๒. หุ่นยนต์ระดับพื้นฐำนม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
๕.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๓. หุ่นยนต์ระดับกลำงม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๔.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๔. หุ่นยนต์ระดับกลำงม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 

 



๗๕ 
 

๔. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
๔.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๕. หุ่นยนต์ระดับสูงม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
๑. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
๔.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๖. หุ่นยนต์ระดับสูงม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ กรรมกำร 
๕. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำร 
๔.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๗. หุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
๔.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.12.๘. หุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสำยันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกัญญำ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ กรรมกำร 
๔. นำยชำนน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๕. นำยมำนพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
๑. นำยพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
๔.  นำยคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำวธัญทิวำ  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
15.13. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (งำนอำชีพ) 
       นำยพัฒนพงษ์  สีกำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

      นำงสำวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
      นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม   ผู้ประสำนงำน 

15.13.1. กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

1. นำยศิริ  อ่ ำเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยดนัย  ปำนศรี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รองประธำนกรรมกำร  

3. นำยประสพ   กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำยละออ กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  

๑. นำยพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. จ่ำสิบเอกสมร  แก้วหล้ำ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำยธเนศ อนุสรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงจิตต์ถนอม  เล็กอรุณ ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยพินิจ สุขลักษณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    
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15.13.2. กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. จ่ำสิบเอกสมร  แก้วหล้ำ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำยธเนศ อนุสรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงจิตต์ถนอม  เล็กอรุณ ครูโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำยพินิจ สุขลักษณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยศิริ  อ่ ำเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยดนัย  ปำนศรี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยประสพ   กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำยละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.3. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยประกิต อยู่เชื้อ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๓. นำยวัชรกฤษณ์  อินมี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำยปิยะ  อุดมมงคล 
๕. นำงเกศินี เอี่ยมนุ้ย                         

ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 
ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 

กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยศิริ  อ่ ำเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยประสพ   กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยบุญทัน   แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

5. นำยละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.4. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน)] 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยประกิต อยู่เชื้อ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๓. นำยปิยะ  อุดมมงคล 
๔. นำงเกศินี เอี่ยมนุ้ย                         

ครูโรงเรียนเมืองเชลียง 
ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

   

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยศิริ  อ่ ำเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประสพ   กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำยสมชำย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยบุญทัน   แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำร 

5. นำยละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
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15.13.5. กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยส ำรำญ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำงสดับ  พรมเสน ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยวัชระ  มีชัย ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕.  นำยฉัตรชัย ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ๒ กรรมกำร    
๖. นำยภำนุพงศ์  ข้ำงจะงำม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงจิดำภำ   พรำมจร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงสุชำดำ  อ่ิมประสิทธิชัย ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสุดำรัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำงสำวลักษณ์พร   เกตุคง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงนัททักษร  ชยำนีวรกุล ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.6. กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงพรธนำวดี เพ็ชรมุข ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยส ำรำญ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำงสดับ  พรมเสน ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยวัชระ  มีชัย ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕.  นำยฉัตรชัย ชูกลิ่น ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ ๒ กรรมกำร    
๖. นำยภำนุพงศ์  ข้ำงจะงำม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงจิดำภำ   พรำมจร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงสุชำดำ  อ่ิมประสิทธิชัย ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสุดำรัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำงสำวลักษณ์พร   เกตุคง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงนัททักษร  ชยำนีวรกุล ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
15.13.7. กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสำมำรถ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยสันติภำพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำยกิจจำ สมำกร ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยวัชระ มีชัย ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงสำววรีวรรณ  โขนงนุช ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยปรำช  เชื้อประดิษฐ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำยสุพจน์   ถึงอัมพร  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
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 3. นำยวิรัตน์   ตันติกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 ๔. นำยประสพ   กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 

5. ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สำเกกูล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.8. กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยสำมำรถ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยสันติภำพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำยกิจจำ สมำกร ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำยวัชระ มีชัย ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงสำววรีวรรณ  โขนงนุช ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำยปรำช  เชื้อประดิษฐ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยสุพจน์   ถึงอัมพร  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยวิรัตน์   ตันติกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

 ๔. นำยประสพ   กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
5. ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สำเกกูล ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.13.9. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 
๑. นำงสำววรำภรณ์ อ ำพันธ์ ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยสุรวิทย์  รังสิวุฒำภรณ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำยอนุชิต ดวงดำว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงอรัญญำ ยงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำยศุภชัย โลกค ำลือ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
๖. นำยกล้ำณงค์  ช่ำงด ำริ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๗. นำยพิพัฒน์  พึ่งอู๋ ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงศิริวัลย์   มะโต  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยละออ   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 4. นำงนันทิรัตน์   พวงเงิน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
 5. นำยบุญทัน  แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.10. กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงสำววรำภรณ์ อ ำพันธ์ ครูโรงเรียนวังทองวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยเรวัตร  น้อยวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำยอนุชิต ดวงดำว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๔. นำงอรัญญำ ยงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำยศุภชัย โลกค ำลือ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม กรรมกำร    
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๖. นำงสำววนิดำ  ประจงค์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๗. นำยพิพัฒน์  พึ่งอู๋ ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวยุพิน   อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงศิริวัลย์   มะโต  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยละออ   กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 4. นำงนันทิรัตน์   พวงเงิน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
 5. นำยบุญทัน  แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.11. กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑   
๑. นำงดุษฎี ขอสุข ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำววรีวรรณ  โขนงนุช ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำงสำวเบญจวรรณ บ้ำนกล้วย ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๔. นำงจิดำภำ เข็มพล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำงฉัตรนฤมล  เหรำ              ครโูรงเรียนเมืองเชลียง                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงน้ ำเงิน  ส ำอำงค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวภณิกำ   คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงสำวศิริพร   สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 

5. นำงวิไลวรรณ  วิวฒันำนนท์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.12. กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงดุษฎี ขอสุข ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงสำววรีวรรณ  โขนงนุช ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
๓. นำงสำวเบญจวรรณ บ้ำนกล้วย ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๔. นำงจิดำภำ เข็มพล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๕. นำงฉัตรนฤมล  เหรำ              ครูโรงเรียนเมืองเชลียง                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒  
1. นำงน้ ำเงิน  ส ำอำงค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวภณิกำ   คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงสำวศิริพร   สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 

5. นำงวิไลวรรณ  วิวฒันำนนท์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.13. กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพนม สุขหำ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงจิดำภำ เข็มพล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำงฉัตรนฤมล เหรำ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร    
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๔. นำงสำวเบญจวรรณ บ้ำนกล้วย ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำยสันติภำพ  อุดมมงคล         ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ                          กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวศริิพร   สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำงสำวภณิกำ   คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4.นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.14. กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำยพนม สุขหำ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงฉัตรนฤมล เหรำ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำงจิดำภำ เข็มพล ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
๔. นำงสำวเบญจวรรณ บ้ำนกล้วย ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร    
๕. นำยสันติภำพ  อุดมมงคล         ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวศิริพร   สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวภณิกำ   คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.15. กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวเพื่อสุขภำพ   ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงนงเยำว์ ไชยมุติ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม             ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงโสภิดำ ทำม้ำดี ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ                          รองประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวณัฐสุดำ ธรรมรำช ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์                    กรรมกำร กรรมกำร 
๔. นำงธนิษฐำ เจริญวัฒนำพร ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ                    กรรมกำร กรรมกำร 
๕. นำงชุติมำ แก้วหล้ำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                    กรรมกำรและเลขำนุกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงน้ ำเงิน  ส ำอำงค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวภณิกำ   คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงสำวศิริพร   สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.16. กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวเพื่อสุขภำพ   ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงนงเยำว์ ไชยมุติ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม ประธำนกรรมกำร    
๒. นำงโสภิดำ ทำม้ำดี ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำงสำวณัฐสุดำ ธรรมรำช ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร    
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๔. นำงธนิษฐำ เจริญวัฒนำพร ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร    
๕. นำงชุติมำ แก้วหล้ำ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงน้ ำเงิน  ส ำอำงค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวภณิกำ   คล้ำยจ้อย ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 

4. นำงสำวศิริพร   สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม กรรมกำร 
 5. นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15.13.17. กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงอรพินท์ คงคำสวรรค์ ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยไพโรจน์ ใจเยี่ยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒ รองประธำน    
๓. นำงบุญน ำ ลอยบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมกำร 
๕. นำงดุษฎี ขอสุข                  ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ                            ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงอำภรณ์ มนตรี  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสุดำรัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำงสำวรุ้งดำวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงน้ ำเงิน  ส ำอำงค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.13.18. กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ 

๑. นำงอรพินท์ คงคำสวรรค์ ครูโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร    
๒. นำยไพโรจน์ ใจเยี่ยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒ รองประธำนกรรมกำร    
๓. นำงบุญน ำ ลอยบัณฑิตย์ ครโูรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม กรรมกำร    
๔. นำงเฉลียว  พลอยเจริญ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมกำร 
๕. นำงดุษฎี ขอสุข                   ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ                      กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ 
1. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงอำภรณ์ มนตรี  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสุดำรัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำงสำวรุ้งดำวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
๕. นำงน้ ำเงิน  ส ำอำงค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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15.14. กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  นำยสุทธิ  อำดูร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
  นำยชวลิต  ทะยะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  ผู้ประสำนงำน 

นำยนเรศ  หนูป่ำ  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
  นำงบุษรำภรณ์   สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  เลขำนุกำร 
  นำงธนำรัตน์  เทพวงษ์        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15.14.1. กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.๑-ม.๓    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 

๑. นำยชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยสุรินทร์ ค ำนึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยประกิต โฆษิต  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร  
4. นำยสมชำย บุญอินทร์  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม  กรรมกำร   
5. นำยบุญฤทธิ์ อยู่คร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร  
6. นำยคมกริช แหงมปำน  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร 
7. นำงเยำวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยจิรำวุธ  คุ้มจันทร ์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงถนอมศรี  จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยจีระศักดิ์    พวงขจร ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร   
๔. นำยอดิวิชญ์ ทองหล่อ   ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร   
๕. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
6. นำยสุริยำ  ตำลรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร  
7. นำยจำรึก    ใบกุ  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร   
8. นำยวิทยำ    อินอยู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร   
9. นำยธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.14.2. กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ม.๔-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำยสุรินทร์ ค ำนึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยประกิต โฆษิต  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร  
4. นำยสมชำย บุญอินทร์  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม  กรรมกำร   
5. นำยบุญฤทธิ์ อยู่คร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร  
6. นำงเยำวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   กรรมกำร 
7. นำยคมกริช แหงมปำน  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยจิรำวุธ  คุ้มจันทร์  ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงถนอมศรี  จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยจีระศักดิ์    พวงขจร ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร   

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=403996&Area_CODE=6402
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=403871&Area_CODE=101738
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๔. นำยอดิวิชญ์ ทองหล่อ   ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร   
๕. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
6. นำยสุริยำ  ตำลรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร  
7. นำยจำรึก    ใบกุ  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร   
8. นำยวิทยำ    อินอยู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร   
9. นำยธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.14.๓. กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ม.๑-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำยนันทวัฒน์ เข็มทอง ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยฉลวย ลิ้นจี่  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำยบัญญัติ  ทองบำง  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๔. นำยมำโนช จ ำรูญ  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม  กรรมกำร   
๕. นำงสำวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยวันชัย    วงศ์เทพนิวัติ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยชลอ    ทิพวัน  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓.นำยเฉลิมพล  คนตรง  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

15.14.๔ กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ม.๑-ม.๓  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำงดวงรัตน์  โตงิ้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวธนิตำ  ชำติวุฒิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวอนงค์นำฏ วงศ์สำรสิน ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ   กรรมกำร 
๔. นำงกำญจนำ  จิตประสำร ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำร   
๕. นำงสำวนิฐำพรรณ ช่ำงนำวำ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงณิชภัสร์    สมปู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวชมพูนุช เรือนเครือ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวบุญมำ  ไทยรี่  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

15.14.5. กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ม.๔-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุ่ง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงณิชภัสร์    สมปู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวชมพูนุช เรือนเครือ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวบุญมำ  ไทยรี่  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำงสำวอนงค์นำฏ วงศ์สำรสิน ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงกำญจนำ  จิตประสำร ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงดวงรัตน์  โตงิ้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
๔. นำงสำวนิฐำพรรณ ช่ำงนำวำ ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๕. นำงสำวธนิตำ  ชำติวุฒิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=403996&Area_CODE=6402
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15.14.6. กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำงดวงใจ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงเบญจวรรณ จอมศรี  ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร   
๔. นำงสุวรรณำ  พัดข ำ   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำยจรัล งำมสม   ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงกฤตยำ จ้อยสูงเนิน  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงธัญณัช สีขำว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ กรรมกำร   
๔. นำงภิรมยำ  เกิดศรี   ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมกำร   
๕. นำง ไพพรรณ    ประวัง  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

15.14.7. กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
๑. นำงดวงใจ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงเบญจวรรณ จอมศรี  ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร   
๔. นำงสุวรรณำ  พัดข ำ   ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำงแสงเดือน อนุสรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   ประธำนกรรมกำร  
๒.นำงพิชญำ งำมสม   ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวชฎำพร ศศิอภิรัตนำกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ   กรรมกำร   
๔. นำยสมบัติ ประจุ   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๕. นำงจินตนำ  อินพรม   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.14.8. กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.๑-ม.๓  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. นำงณิชภัสร์    สมปู่   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัลยำ จงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี   กรรมกำร 
๓. นำงสำวกฤติยำ   ชื่นจิตต์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล  กรรมกำร   
๔. นำงสำวอัจฉรำภรณ์  ถำวรโยธิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำงชุลี ครุฑแก้ว   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงพวงเพชร  แก้วเกตุ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงสำวสำยพิน คชรำช  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร   
๔. นำงสำวชไมพร  ศรศักดิ์  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๕. นำงแสงเดือน อนุสรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

15.14.9. กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.๔-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 1 
1. นำงณิชภัสร์    สมปู่   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัลยำ จงเจริญ   ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี   กรรมกำร 
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๓. นำงสำวกฤติยำ   ชื่นจิตต์  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพล  กรรมกำร   
๔. นำงสำวอัจฉรำภรณ์  ถำวรโยธิน ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 
๑. นำงพวงเพชร  แก้วเกตุ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวสำยพิน คชรำช  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  รองประธำนกรรมกำร  
๓. นำงชุลี ครุฑแก้ว   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร   
๔. นำงสำวเมธำวี  อินทโชติ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร   
๕. นำงแสงเดือน อนุสรณ์   ครูโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
15.15. เรียนร่วม   

นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง        ประธำนกรรมกำร  
          นำยอนุชติ  กมล       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ         รองประธำนกรรมกำร 
          นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ         รองประธำนกรรมกำร 
          นำยธีรพงษ์  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม         ผู้ประสำนงำน 
          นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม             ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม         ผู้ประสำนงำน 

นำงเจียม   ระวังภัย                ครูโรงเรียนเมืองเชลียง                  ผู้ประสำนงำน 
นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม    ครูโรงเรียนเมืองเชลียง          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 เรียนร่วม – ภำษำไทย 
   ๑๕.๑๕.๑ กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ  ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

1. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำงดวงเดือน   กิติประสำท ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำงสำวชไมพร  เกิดช้ ำ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำงสำวอรุณ วรรณ   จันทร์ทุ่ง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงรพีพรรณ   สำยโกสุม ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 

  ๑๕.๑๕.๒ กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
1. นำงฐิติมำ    แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 

  2. นำงดวงเดือน   กิติประสำท ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำงสำวชไมพร  เกิดช้ ำ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 4. นำงสำวอรุณวรรณ   จันทร์ทุ่ง ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงรพีพรรณ   สำยโกสุม ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
๑๕.๑๕.๓ กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (ทีม3คน) 

1. นำงสำวศิริวรรณ   พันทะยัก ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำงเบ็ญจวรรณ  จอมศรี ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 3. นำงชญำนิศ  อินอยู่  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำงดวงใจ   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 5. นำงสุวรรณำ   พัดข ำ  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
๑๕.๑๕.๔ กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 

1. นำงสำวศิริวรรณ   พันทะยัก ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำงเบ็ญจวรรณ  จอมศรี ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 3. นำงชญำนิศ  อินอยู่  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
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 4. นำงดวงใจ   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 5. นำงสุวรรณำ   พัดข ำ  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 

 
เรียนร่วม – ศิลปะ 

นำยสุทน  ทับจำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
นำยชรินทร์  หนูเมือง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์   ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวอรสิรินทร์  เพิ่มพัชรพร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม    ผู้ประสำนงำน 
นำงสุกัญญำ  ทองมำก  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม   เลขำนุกำร 
1๕.๑๕.๙ กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

1. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำงชนิตำ   มำกเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 3. นำยมนธิชำ  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ำรูญ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 5. นำยบรรเจิด   เจริญฉำย ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 6. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 7. นำงสำวพิสมร  ภูธร  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 8. นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ ์  กรรมกำร 
 9. นำยชยำพล  แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 
๑๕.๑๕.๑๐ กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

1. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำงชนิตำ   มำกเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำร 

 3. นำยมนธิชำ  กองพรม  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยวัฒิพงศ์  ปกรณ์จ ำรูญ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
 5. นำยบรรเจิด   เจริญฉำย ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 6. นำยมนัสชล  แก้วบังเกิด ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 7. นำงสำวพิสมร  ภูธร  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 8. นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  กรรมกำร 
 9. นำยชยำพล  แป้นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร 

 
เรียนร่วม – ดนตร ี

นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
นำยสมบัติ  ป้องฉิม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกรรมกำร 
นำยอเนก  อุ่นอุ้ย  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
นำยคุณำกร   สุริยนต์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
๑๕.๑๕.๑๑ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

1. นำยคุณำกร   สุริยนต์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำยยชอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

 3. นำยสุรกิจ  มำกล้ ำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
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 4. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์ ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงสำวทิวำวรรณ  ฟองจำงวำง ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 6. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์ ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 7. นำงสำวดำรำพร  โตงิ้ว  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๘.  นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
 ๙. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
๑๕.๑๕.๑๒ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 

1. นำยคุณำกร   สุริยนต์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
  2. นำยยชอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 

 3. นำยสุรกิจ  มำกล้ ำ  ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 4. นำยวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์ ครูโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม  กรรมกำร 
 5. นำงสำวทิวำวรรณ  ฟองจำงวำง ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 6. นำยวรวิทย์   ไกรกิจรำษฎร์ ครูโรงเรียนไกรในวิทยำคมฯ  กรรมกำร 
 7. นำงสำวดำรำพร  โตงิ้ว  ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 ๘.  นำยเข็มเพชร  ชำติพิมำย ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยำ   กรรมกำร 
 ๙. นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 

  
เรียนร่วม – คอมพิวเตอร์ 

  นำยมนตรี  คงเจริญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร 
  นำยนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รองประธำนกำรรมกำร 
  นำงนิตยำ  ม่ังมี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 1๕.๑๕.๑๓ กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ  ไม่ก ำหนดช่วงชั้น  
                         (ทีม 2 คน) 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 2. ว่ำที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 3. นำงสำวฉัตรระวี ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 4. นำงศิริภัสสร   ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 5. นำงสิรำวรรณ  ศรีม่วง  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 6. นำงสำวปุญชรัสมิ์  เนียมสวุรรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร  
๑๕.๑๕.๑๔ กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่ก ำหนดช่วงช้ัน  
               (ทีม 2 คน) 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
 2. ว่ำที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
 3. นำงสำวฉัตรระวี ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม   กรรมกำร 
 4. นำงศิริภัสสร   ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบำลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมกำร 
 5. นำงสิรำวรรณ  ศรีม่วง  ครูโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 6. นำงสำวปุญชรัสมิ์  เนียมสวุรรณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำร  
๑๕.๑๕.๑๕ กำรแข่งขันกิจกรรมหมวดหมู่เรียนรวม-คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 

๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกำรรมกำร 
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๓. ว่ำที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม กรรมกำร 
๔. นำงสำวฉัตรระวี  ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม กรรมกำร 
๕. นำงสำววัชรำ  แย้มมำก ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๕.๑๕.๑๖ กำรแข่งขันกิจกรรมหมวดหมู่เรียนรวม-คอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 
๑. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสุมิตรำ  ไชยลังกำร ครูโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม รองประธำนกำรรมกำร 
๓. นำงสำวกุมำลี  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
๔. นำงเยำวลักษณ์ ตุมำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมกำร 
๕. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
1๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล  ประกอบด้วย 
 1. นำยวันโชค  ขวัญเมือง   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสมคิด  อ ำไพ    ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 3. นำงเดือนงำม  ศุภพงศกร  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 
 4. นำงสำวประนอม  ม่วงงำม  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำร 

5. นำงวิไลพร  ฝั้นสกุล   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมยำ และอุปกรณ์กำรปฐมพยำบำล 
  ๒. ให้กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นกับนักเรียนที่มำร่วมงำน 

 
๑๗. ฝ่ำยประเมินผล   
 ๑. นำยชวลิต ทะยะ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ   ประธำนกรรมกำร  
   ๒. นำยวำทกำนต์  ศรีธรรำษฎร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม  กรรมกำร  
  ๓. นำยศรำวุธ ค ำแก้ว       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  กรรมกำร  
   ๔. นำงสำวพิชญำภำ ชัยงำม   ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ    กรรมกำร  
   ๖. นำงสำวนิฏฐิตำ แจ่มกระจ่ำง    ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ    กรรมกำร  
   ๗. นำงสำวสุกัญญำ พรมนวม   ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรทุกกิจกรรม กรรมกำรประกอบด้วย 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดผลดี 
กับทำงรำชกำร  มีปัญหำให้แจ้งให้ฝ่ำยอ ำนวยกำรทรำบโดยเร็ว เพื่อหำทำงแก้ไขให้กำรแข่งขันด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ต่อไป  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

          สั่ง ณ วันที่   ๒๑  เดอืน สิงหำคม  พ.ศ. 256๑ 

 

(นำยอ ำนวย อภิชำติตรำกูล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 


