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ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา   

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่  64   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

*********************************************** 
 ด้วย กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กําหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ          

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียน ครั้งท่ี 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ประจําปี
การศึกษา 2557 ข้ึนระหว่างวันที่ 23  และ 25-26  สิงหาคม 2557  ณ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่    
ระหว่างวันท่ี 17 – 19  ธันวาคม  2557  เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการดังน้ี 
  
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา     ประกอบด้วย 
1.1 นายชูชาติ    กีฬาแปง   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
1.2 นายวรวิทย์    บุรณศิริ    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
1.3 นายทองปอนด์   สาดอ่อน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
1.4 นายวิศิษฏ์     ทวีสิงห์    นายอําเภอแม่ใจ 
1.5 พระครูสิริจันทประโชติ     เจ้าคณะอําเภอแม่ใจ 
1.6 นายวิสิต   สันต์ดุษิต  นายกเทศมนตรีตําบลแม่ใจ 
1.7 นายสวัสด์ิ     หล่อดี   หัวหน้าหมวดการทางอําเภอแม่ใจ 
1.8 น.พ.สัมฤทธ์ิ    ตันติวัฒนากุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
1.9 พันตํารวจเอกคมสัน  พุ่มไพศาลชัย  ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่ใจ 
1.10 นายประชา   เดือนดาว   ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
1.11 น.อ.สุรชิต    ดวงจันทร์  ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
มีหน้าที่  
ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา แก่คณะกรรมการอํานวยการในการดําเนินการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 

2. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย  
2.1 นายศรีวรรณ  ปินใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    ประธานคณะกรรมการ  
2.2 นายวิเชียร   ทาทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      รองประธานคณะกรรมการ  
2.3 นายธวัช   ชุมชอบ   ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   รองประธานคณะกรรมการ  
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2.4 นายเจริญ   กาละ  ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
2.5 นางวิลาวัลย์   ยอดผ่านเมือง  ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ 
2.6 นางสาววันรักษ์   ขันหอม  ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ  
2.7 นางถวิลจิต   อินต๊ะวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ  
2.8 นายพิเชษฐ์   สมฤทธ์ิ   ผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
2.9 นายบุญลือ   ศรีสุวรรณ  ผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
2.10 นายมานะ   พิริยพัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
2.11 นายผล   ยะนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ  
2.12 นายปิยะ  ใจชุ่ม   ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ  
2.13 นายศาสตรา  วงศ์จุมปู  ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
2.14 นางสาวณพสร  จินะราช  ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
2.15 นายทอม   ศรีทิพย์ศักด์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
2.16 นายวิลาศ   เข่ือนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
2.17 นางสาวศุภวัลย์  คําวัง   ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
2.18 นายเฉลียว   วรรณทอง    ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
2.19 นายสุเทพ   วรมิตร   ผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์   กรรมการ  
2.20 นายไสว    หาญหทัยพันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง    กรรมการ  
2.21 นางวัชรี  ยาละ  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์)  กรรมการ  
2.22 นางสาวภัทรา ไวทยกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา   กรรมการ 
2.23 นายจักรี    สุวรรณกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยา    กรรมการ  
2.24 นายอุทร   นัดดากุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  
ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุม กํากับการแข่งขัน เป็นท่ีปรึกษาประจําศูนย์ท่ีรับผิดชอบในการแข่งขันทักษะจังหวัด
พะเยา ปี 2557  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกําหนดการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
 

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย  
3.1 นายศรีวรรณ  ปินใจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานคณะกรรมการ  
3.2 นายวิเชียร   ทาทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      รองประธานคณะกรรมการ  
3.3 นายธวัช   ชุมชอบ   ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    รองประธานคณะกรรมการ  
3.4 นางเกษศิริ   วรินทร์รักษ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ  
3.5 นายจักรพันธ์  ภาชนะ   รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ  
3.6 นางลักษณวรรณ   พวงสุวรรณ รักษาการรองผู้อํานวยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ  
3.7 ว่าท่ีร้อยตรี อําพล บุญศรี  รองผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
3.8 นางเอมอร    กาศสกุล  รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ  
3.9 นายไพรัช   ยอดย่ิง   รองผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
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3.10 นางสาวปทุมรัตน์  คําแสน   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
3.11 นายโสภณ   นาปรัง   รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
3.12 นายสัญญา  จิโนสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ  
3.13 นางทองพรรณ   ปัญญาอุดมกุล รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ  
3.14 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ  
3.15 นางพูนสุข   โมกศิริ          รองผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24       กรรมการ  
3.16 นางสาวรุ่งทิวา  กองสอน        รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ  
3.17 นายสุทินทร์  รัตนขอดสกุล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ  
3.18 นางณัฐกิฤตา  อ้อปิมปา  รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ  
3.19 นางอําภา   อุปพันธ์            รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ กรรมการ  
3.20 นางสาวจุฬารัตน์  พระวิสัตย์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง   กรรมการ  
3.21 นายสมศักด์ิ  ไชยมงคล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยข้าวกํ่าวิทยา   กรรมการ  
3.22 นายอุทร   นัดดากุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
3.23 นายเสน่ห์   ไชยลังกา       รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.24 นางโสภา    วงศ์ไชย        รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3.25 นายพิทักษ์   ศรชัย        รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.26 นางจุรีภรณ์  ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3.27 นางสาวนุจรี   วาระนัง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3.28 นางประภาภรณ์   วงศ์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.29 นางทัศนีย์   พุทธเมฆ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 1. ดําเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน  
 2. จัดลําดับข้ันตอนในพิธีเปิดการแข่งขัน  
 3. จัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขัน  
 4. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน      
4.1 คณะกรรมการดําเนินงานและฝ่ายประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
ประกอบด้วย 
1) นางโสภา    วงศ์ไชย   รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นางจุรีภรณ์    ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายสมบูรณ์    แก้วร่วมวงค์     ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (ศิลปะ)         กรรมการ 
4) นางสาวเยาวเรศ   สุรีรัตน์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (คอมพิวเตอร์+หุ่นยนต์) กรรมการ  
5) นายวสันต์    แก้วสา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (ภาษาไทย)  กรรมการ 
6) นายจิรัฏฐ์   สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (วิทยาศาสตร์)  กรรมการ 
7) นางณัฐชยา    สมควร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (คณิตศาสตร์)  กรรมการ 
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8) นางชลนิภา    แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (สังคมศึกษา)  กรรมการ    
9) นายเจนต์    ปัญจขันธ์    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (ภาษาต่างประเทศ)        กรรมการ 
10) นายนิรันดร์   หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการ  
11) นายสมชาย   วงศ์สุธางศ์รัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาจีน)  กรรมการ 
12) นางสาววันดา   วิลัย     ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (เรียนรวม)  กรรมการ 
13) นายธีระเดช   สองคําชุม   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (พลศึกษา)  กรรมการ 
14) นางสุนันทา   อ้ายสุรินทร์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ)  กรรมการ 
15) นายมนตรี    รอตเสวก   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานเกษตร)  กรรมการ 
16) นายวิทยา    สิทธิไพร           ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (เครื่องบินบังคับวิทยุ+พลังยาง) กรรมการ   
17) นางลัดดาวัลย์   ศรีสุข   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานคหกรรม)  กรรมการ 
18) นายปรีชา    ศรีชัยบุญสูง       ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (อุตสาหกรรมฯ)           กรรมการ 
19) นายวสันต์    นาขยัน   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานลูกเสือ+เนตรนารี)    กรรมการ 
20) นางสาววรลักษณ์   ดอนศิลา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานแนะแนว)  กรรมการ 
21) นายเกรียงไกร   กิติยศ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานสภานักเรียน) กรรมการ 
22) นางกรรณิกา  พรหมเผ่า  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานห้องสมุด)  กรรมการ 
23) นางสาวนุจรี   วาระนัง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
24) นางประภาภรณ์  วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25) นางทัศนีย์    พุทธเมฆ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มที่จัดการแข่งขันทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน (ตามตารางที่จังหวัดได้มอบหมายให้จํานวน 22 ประเภท) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.กําหนด  
 2. ประสานการจัดทําคําส่ังคณะกรรมการและดําเนินการจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อให้การดําเนินงานทุกอย่าง 
(คําส่ัง วันเวลา สถานท่ีในการแข่งขัน งบประมาณฯ ระบบโปรแกรม) ให้ไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. ประสานงานผลการแข่งขันทักษะทุกประเภทส่งยังฝ่ายเทคโนฯ เพื่อประกาศผล 
 4. ดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
4.2.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกองกลางของงาน    ประกอบด้วย 
1) นางโสภา    วงศ์ไชย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2) นายยุทธนา    คงแหลม รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการคนที่ 1   
3) นายอรรณพ    ยะตา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการคนที่ 2   
4) นายเมือง   ก๋าคํา รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการคนท่ี 3                                                               
5) นางจุรีภรณ์    ไชยเหล็ก  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม              รองประธานกรรมการคนท่ี 4 
6) นางสาวนุจรี    วาระนัง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
7) นางประภาภรณ์   วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8) นางสายพิน    อุปะละ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่าย ทั้งภายในและนอกโรงเรียน และร่วมกับโรงเรียนท่ีรับผิดชอบใน  
การจัดการแข่งขันทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน  
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(ตามตารางท่ีจังหวัดได้มอบหมายให้จํานวน 22 ประเภท) เพื่อให้การดําเนินงานในครั้งน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสบผลสําเร็จได้ด้วยดี 
 2. อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาติดต่อและประสานงาน 
 3. ดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดทําสูจิบัตรงาน   ประกอบด้วย 
1) นางจุรีภรณ์   ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         ประธานกรรมการ 
2) นางวาสนา    ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
3) นางพัชรียา  ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม          กรรมการ 
4) นางจริยาภรณ์   พุทธษร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม          กรรมการ 
5) นางสาวรชยา   ศิริเทพ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม          กรรมการ 
6) นางจุรีภรณ์  อุตะมะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม          กรรมการ 
7) นางสาวกุลธิดา   สุขสําราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาววรลักษณ์   ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. จัดทําสูจิบัตรให้ครบทุกส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
เพื่อประกอบในการจัดทําสูจิบัตรและนํามอบให้แก่ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 เล่ม (โรงเรียนท่ี
เข้าร่วมการแข่งขันท้ังมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)  

2. ประสานงานกับผู้ท่ีเป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานแข่งทักษะท้ัง 22 ประเภท ในโรงเรียนในการจัดทําสูจิบัตร   
ให้เรียบร้อย เช่น คําส่ัง สถานที่การแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งบประมาณ 

3. แจกผังงานและแผ่นพับการสอบเรียนต่อได้ของนักเรียนให้แก่แขกผู้ร่วมงาน (ครูวรลักษณ์) 
 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.4. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประกอบด้วย 
1) นายอรรณพ    ยะตา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นายเสกสรร    อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายเชาว์    คําปา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
4) นายยงยุทธ  โภชนา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
5) นักการภารโรง ชาย-หญิง  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
6) นายกิตติ    สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมเวทีบริเวณพิธีเปิดงานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมรับการประสานงานจาก
ฝ่ายตกแต่งสถานท่ีและเตรียมสถานท่ีหอประชุม พร้อมสร้างสรรค์บรรยากาศในการต้อนรับแขกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  2. จัดเตรียมห้องรับรองสําหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้บริหาร ณ อาคารเกียรติยศ และห้องประกันคุณภาพ 
  3. ให้บริการแก่ผู้รับผิดชอบการแข่งขันทุกประเภท ผู้ประสานงานภายในและภายนอกที่ได้รับมอบหมาย  
(โรงเรียนตามการแข่งขันทักษะรายการระดับจังหวัด 22 ประเภท) ที่ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสถานท่ีการแข่งขัน    
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ  



6 
 
  4. ประดับตกแต่งเต็นท์โดยการระบายผ้าเพื่อให้สวยงามและให้การดําเนินงานในครั้งน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ประดับผ้า ตกแต่งให้สวยงามให้แก่บุคลากรท่ีมาขอความอนุเคราะห์ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ 
ลงทะเบียน และทุกจุดเพื่อให้เป็นไปด้วยความสวยงาม 
  6. รับการประสานงานและให้ความอนุเคราะห์กับคณะครูและบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนเพื่อการดําเนินงาน   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
  7. เตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพบริบทภายในโรงเรียน เตรียมเรื่องสถานที่การแข่งขัน เตรียมเรื่อง
ความสะอาดของทุกจุด เตรียมห้องนํ้าของอาคารหลักและอาคารประกอบ เพื่อพร้อมในการดําเนินงาน 
  8. จัดเตรียมไฟสํารอง ระบบไฟในงาน ดูแลเรื่องปริมาณของนํ้าเพื่อให้พอใช้ในการดําเนินงาน 
  9. จัดเตรียมสถานท่ีพักผ่อนให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้พักผ่อนตามจุดต่าง ๆ ตามอัธยาศัย 
  10. เตรียมเก้าอ้ีให้แก่แขกผู้รับชม กรณีท่ีห้องเต็ม เช่น อาคาร 8 หรือจุดอ่ืน ๆ ที่ไม่มีเก้าอ้ี 
  11. เตรียมเก้าอ้ีวางเพื่อวางชุดกาแฟสําหรับแขกผู้มีเกียรติ 
  12. ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณจุดกดไลท์ กดแชร์ หลังหอประชุม 
  13. เตรียมสถานท่ี  * ตามผังที่ฝ่ายจัดสถานที่มอบให้ * 
  14. ดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
* หมายเหตุ รูปแบบหอประชุมดูตามผัง * 
 

4.5 ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประกอบด้วย 
1) นายวัชระ    การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นายสุรินทร์   ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายยศ     กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    กรรมการ 
4) นายกัมพล   สีสัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    กรรมการ 
5) นางราตรี      คําปัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    กรรมการ 
6) นายอภิวัฒน์    ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1. จัดเตรียมสถานที่สําหรับการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2557 
(คอมพิวเตอร์) 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและอุปกรณ์สําหรับการแข่งขันทักษะทุกรายการ 
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.6 คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุม (เวทีกลาง)   ประกอบด้วย 
1) นายวสันต์    แก้วสา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นายเจนต์    ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายวิทยา    สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
4) นางณัฐชยา  สมควร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
5) นางสาวฟองเพียร ใจต๊ิบ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
6) นางสาวรัชนีกร นําชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
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7) นายสิรินาวิน   กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
8) นางสุพรรษา    ใจบุญ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
9) นางวาสนา   ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
10) นางสาวเพ็ญนิภา  สดสวย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
11) นายเชาว์    คําปา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
12) นายกิตติ  สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
13) นายณฐกร    ขุ่ยคํา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
14) นายธนากร   คําชมภู  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
15) นักการภารโรง   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
16) นางสาวนุจรี   วาระนัง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมประดับตกแต่งเวทีในหอประชุม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม 
  2. จัดเตรียมประดับตกแต่งซุ้มทางเข้าหอประชุมเพื่อต้อนรับแขกตรงทางเข้าหอประชุมให้สวยงาม 
  3. จัดเตรียมประดับตกแต่งโดมที่จัดแสดงผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมให้สวยงาม 
  4. จัดทําจุดกด Like & Share เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่มวลชน 
  5. ประสานงานรูปแบบการจัดสถานที่ต่าง ๆ ตามจุดที่รับมอบหมายกับฝ่ายจัดสถานท่ี 
  6. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
* หมายเหตุ * - ผู้ตกแต่งแสดงผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียนในเต็นท์ ประกอบด้วย 
   ผลงานโรงเรียน  - นางสาวฟองเพียร ใจต๊ิบ, นางสาวรัชนีกร นําชัย  
  งานโรงเรียนสีขาว  - นางณัฐชยา สมควร, นางสุพรรษา ใจบุญ, นายวสันต์ นาขยัน  
  งานจิตอาสาฯ  - นางวาสนา ปัญสุวรรณ์และนักเรียน 
  โครงงานระดับประเทศของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ฯ  - นายวิทยา  สิทธิไพร  
  โครงงานที่ประกวด OBEC AWARDS - นายสิรินาวิน กาละจิตร  
  หุ่นยนต์เฝ้าบ้าน - นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย 
   ฝ่ายเตรียมทีวีนําเสนอ ผลงานโรงเรียน  - นายณฐกร ขุ่ยคํา, นายธนากร คําชมภู  
  ฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้า -  นายเชาว์ คําปา, นายกิตติ สุขศรีราษฎร ์
 

4.7  คณะกรรมการฝ่ายการแสดงพิธีเปิด    ประกอบด้วย 
 1) นายวสันต์    แก้วสา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2) นางนวลปราง ก๋าใจ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวหญิงสินีย์   อินสุขิน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
 4) นายธีระเดช   สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
 5) นางพัชรียา   ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
 6) นักเรียน 4 ภาษา    โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
 7) นายนิรันดร์  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
 8) นายศิวะกร   แผ่นทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
 9) นางสาวชวนพิศ   กันทะวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
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 10) นางสาวนุจรี   วาระนัง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 11) นายเจนต์   ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. วางแผนรูปแบบและข้ันตอนของพิธีเปิด 25 สิงหาคม  2557  (09.00 – 11.00 น.)  ต้ังแต่ต้นจนจบ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
   2. จัดทํากําหนดการ (09.00- 11.00 น.) ข้ันตอน มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อให้งานดําเนินเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
   3. จัดเตรียมพิธีเปิด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทําพิธีเปิดงาน  
   4. จัดชุดแสดงพิธีเปิดงานท่ีส่ือถึงสาระของการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคครั้งที่  64  
(ของจังหวัดแพร่ ) 

5. นางพัชรียา ทิศร  เขียนบทการพูดให้แก่นักเรียน 4 ภาษา  และครูผู้ฝึก 4 ภาษา ให้มีผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการดังน้ี เตรียมนักเรียนพร้อมแจ้งรายช่ือแก่ฝ่ายพิธีเปิด (ภาษาล้านนา = นางพัชรียา  ทิศร, ภาษาจีน= 
นายสมชาย วงศ์สุธางรัตน์, ภาษาอังกฤษ = นางจุรีภรณ์  อุตะมะ, ภาษาญ่ีปุ่น = นายเจนต์  ปัญจขันธ์)  
จัดเตรียมครู นักเรียนชายและหญิงดําเนินพิธีการต่าง ๆ ในฝ่ายพิธีการ เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ            
ที่เก่ียวข้องกับการจัดงาน ประสานงานกับฝ่ายแสดงพิธีเปิด และประสานงานกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
ในการมอบเกียรติบัตรส่ือของครู 
  6. ประสานรูปแบบการจัดเวทีพิธีเปิดร่วมกับฝ่ายอาคารสถานท่ี และฝ่ายตกแต่งสถานที่ให้ดูเหมาะสมและ
สวยงาม 
  7. จัดทํารูปแบบและผังในหอประชุมมอบแก่งานฝ่ายจัดสถานที่ 
  8. จัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
  9. ดําเนินการตามงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.8 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์           ประกอบด้วย 
1) นางนวลปราง   ก๋าใจ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวหญิงสินีย์      อินสุขิน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายธีระเดช    สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
4) นายเจนต์    ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
5) นางสุนันทา    อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
6) นายสิรินาวิน   กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
7) นางสาวภณิดา   อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
8) นางจุรีภรณ์    อุตะมะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ    
9) นายณฐกร    ขุ่ยคํา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
10) นายธนากร    คําชมภู  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
11) นางสาวนุสรา   ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. วางแผนและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของการดําเนินงาน จัดทํา Spot announcement 
ประชาสัมพันธ์งานให้โรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ชุมชน ทางวิทยุ ทาง Website ของทางโรงเรียน  
ทําไวนิลติดแต่ละจุด เช่น ในจังหวัดพะเยา และจุดต่าง ๆ ในอําเภอแม่ใจ  
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  2. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การดําเนินงานต่าง ๆ ท้ังวันที่ 23, 25-26 สิงหาคม 2557  
  3. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.9 .คณะกรรมการฝ่ายจัดทําการ์ดเชิญแขกผู้มีเกียรติเพ่ือร่วมงาน   ประกอบด้วย 
 1) นางสาวเยาวเรศ   สุรีรัตน์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2) นางมยุรี  ปนยะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 3) นายกิติพงษ์   เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
 4) นายมงคล    มั่งมา  นักการฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 5) นายนิรันดร์   จันถนอม นักการฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 6) นางสาวกาญจนา   ดวงดี  นักการฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 7) นางสาวนุสรา  ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ออกแบบการ์ดเชิญแขกผู้ร่วมงาน  ทําหนังสือออกจากทางโรงเรียนพร้อมแนบแบบตอบรับการเข้า
ร่วมงานและการ์ดเชิญ แล้วนํารายช่ือส่งต่อยังฝ่ายแจกการ์ดเชิญ ภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 
(ข้อมูลจํานวนแขกสอบถามจากฝ่ายแจกการ์ดเชิญ) 
  2. จัดทําการ์ดให้สวยงาม และประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงาน เพื่อให้ Concept ตรงกัน 
  3. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.10 .คณะกรรมการฝ่ายนําการ์ดเชิญแจกให้แก่แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน  ประกอบด้วย 
 1) นางพรสาย   ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
 2) นางกฤษดาภรณ์   งามจิตสากล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       รองประธานกรรมการ  
 3) นายมงคล    มั่งมา  นักการฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการ 
 4) นายนิรันดร์   จันถนอม นักการฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการ 
 5) นางสาวกาญจนา   ดวงดี  นักการฯ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการ 
 6) นางสาวอรณีย์  สีโลปา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. แจ้งจํานวนแขกผู้เข้าร่วมงานพร้อมรายช่ือแขกให้แก่ฝ่ายจัดทําการ์ดเชิญ  เพื่อเชิญร่วมพิธีเปิดงานใน
วันที่ 25  สิงหาคม 2557 (ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  เวลา 09.00 -  11.00 น.) ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน (หนังสือเชิญแขกขอที่ นายบรรเจิด  คําก๋อง  มีดังน้ี  ผอ.สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมรองฯ ,  ผอ.โรงเรียนใน สพม. เขต 36  จํานวน 59 โรงเรียน พร้อมรองฯ , 
ผอ.โรงเรียนพระปริยัตธรรม, ผอ. โรงเรียนเอกชน, ผอ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24, ผอ.โรงเรียนเทศบาล2,
ตัวแทนผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครอง 
และครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม, หัวหน้าส่วนในอําเภอแม่ใจ เช่น หัวหน้าหมวดการทาง, ผอ. โรงพยาบาลแม่ใจ,       
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่ใจ, ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน) 
  2. ทําหนังสือออกจากทางโรงเรียน  พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมและแนบการ์ดเชิญจากฝ่ายจัดทํา   
โดยรับจากฝ่ายจัดทําการ์ดเชิญในวันที่ 6 สิงหาคม 2557  เพื่อแจกแก่โรงเรียนต่าง ๆ ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี 15 
สิงหาคม  2557     
  3. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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4.11 คณะกรรมการฝ่ายจัดทําระบบโปรแกรมข้อมูลรับสมัครการแข่งขัน  ประมวลผล  รายงานผลการแข่งขัน 
 ประกอบด้วย 
 1) นายเมือง    ก๋าคํา  รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ  
 2) นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                 รองประธานกรรมการ 
 3) นางศิริขวัญ   วงศ์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม     ที่ปรึกษาโปรแกรม สพฐ.  
 4) นางสาวเพ็ญนิภา  สดสวย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (วิทยาศาสตร์)  กรรมการ 
 5) นางบานเย็น          พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (ภาษาไทย)  กรรมการ 
 6) นายนิพนธ์    สมวัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (สังคมศึกษาฯ)  กรรมการ 
 7) นางทัศนี  ไชยสาร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (สังคมศึกษาฯ)  กรรมการ 
 8) นางจุรีภรณ์   อุตะมะ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการ 
 9) นางสาวรชยา   ศิริเทพ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (ภาษาต่างประเทศ)  กรรมการ 
 10) นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (สุขศึกษาและพลศึกษา) กรรมการ 
 11) นางสาววรลักษณ์   ดอนศิลา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  กรรมการ 
 12) นางสาวภณิดา   อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  กรรมการ 
 13) นางสุพรรษา  ใจบุญ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (การงานอาชีพฯ) กรรมการ 
 14) นางสาวจิราภัค   คํามี   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (ศิลปะ)  กรรมการ 
 15) นางสาวณัฏฐธิดา   เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (ศิลปะ)  กรรมการ 
 16) นางณิชกานต์   มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (เด็กเรียนรวม)        กรรมการ 
 17) นางสาวอรณีย์   สีโลปา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   (คณิตศาสตร์)  กรรมการ   
 18) นายณฐกร   ขุ่ยคํา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการ 
 19) นายธนากร   คําชมภู  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการ 
 20) นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (คอมพิวเตอร์+หุ่นยนต์) กรรมการและเลขานุการ 
 21) นางสาวนุสรา   ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 22) นายจิรัฏฐ์   สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. จัดวางระบบ ICT และระบบโปรแกรมในการจัดการแข่งขันท้ังหมด ต้ังแต่เริ่มต้นจนรายงานผล 
   2. รับข้อมูลจากกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกรอกข้อมูลในโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จังหวัดพะเยา ประจําปีการศึกษา 2557 ตามกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    3. อํานวยการประสานงานในโปรแกรมศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ประจําปีการศึกษา  2557   
    4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.12 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย   ประกอบด้วย 
1) นายจาตุรนต์  เครือสาร รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นายเสรี  ปัญญา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นายโสภณ  มอญแสง รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4) นายสุรเชษฐ์  สร้อยสวิง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
5) นายวิรัตน์  วงค์ใหญ่  รองผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
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6) นายสังคม  สมฤทธ์ิ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
7) นางชนานัน  อุ่นเป็ง   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา    กรรมการ                                                                                       
8) นายสัญญา  จิโนสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
9) นายธัญชลิต  ณ น่าน    ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
10) นายณรงค์  อุตโม  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
11) ว่าท่ี ร.ต.เจษฎา แก้วจิโน  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม    กรรมการ 
12) นายไพศาล  ขัติวงค์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ 
13) จ่าสิบเอกสมผัด พรมจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
14) นายพรชัย  วงศ์สุวคันธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
15) นายสุริยพงษ์ จันทร์ขันธ์ ครูโรงเรียนประชาบํารุง    กรรมการ 
16) นายสุคต  มอยเซีย  ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์   กรรมการ 
17) นายนิรันดร์  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
18) นายพิรญชิต  บุญนัด  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
19) นายวิทยา  สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
20) นายชัยพร  เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
21) นางณัฐชยา  สมควร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
22) นายธีระเดช  สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
23) นายไพรสนธ์  ละอองเอ่ียม ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
24) นายยุทธนา  คงแหลม รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
25) นายวสันต์  นาขยัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานการแข่งขันทักษะวิชาการในวันที่ 23, 25-26 สิงหาคม 2557 
  2. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีมอบหมาย 
 

4.13 คณะกรรมการฝ่ายจราจร          ประกอบด้วย 
1) นายยุทธนา  คงแหลม รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นายวสันต์  นาขยัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายนิรันดร์  หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
4) นายวิทยา  สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
5) นายชัยพร  เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
6) นางณัชยา  สมควร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
7) นายธีระเดช  สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
8) นางสาววันดา  วิลัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
9) นักศึกษาวิชาทหาร   นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
10) นายพิรญชิต  บุญนัด  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
11) นายสุภาพ  อุตะมะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  1. วางแผนการจราจรภายในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมและกําหนดจุดจอดรถให้ชัดเจน 
  2. จัดทําผังการจราจรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานฯ รับทราบ พร้อมแนบผังการจัดงานและที่จอดรถ
ให้แต่ละโรงเรียนทราบ 
  3. จัดเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจราจรเข้า-ออก บริเวณงาน ในวันที่ 23, 25-26 สิงหาคม 
2557 
  4. จัดทําป้าย VIP ให้แก่แขกผู้มีเกียรติ 
  5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.14 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
1) นางกรอบแก้ว   จันทร์ทะระ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นางจริยาภรณ์   พุทธษร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3) นักเรียนหญิง ม.ปลาย  จํานวน  10  คน  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
4) นางสาวประภาภัทร   ใจมิภักด์ิ  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
5) นางสาวจริญญา   ศิริคําฟู  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
6) นางสาวหญิงสินีย์     อินสุขิน     ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
7) นางศิรินันท์            นุกาศ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. วางแผนในการให้การบริการด้านอาหาร  อาหารว่าง เครื่องด่ืม แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานโดยการนําไปเสริฟ์ 
 2. อํานวยการและให้บริการอาหารและอาหารว่างดังน้ี 
     2.1 วันที่  23  สิงหาคม  2557  จัดเบรกให้แก่คณะบริหาร รองผู้บริหาร ท่ีเย่ียมชมการแข่งขัน  

(พร้อมบริการนํ้าเย็นวาง 2 จุดบริการ อาคาร 6  และ ใต้ถุนอาคาร 8 ) 
     2.2 วันที่  25  สิงหาคม  2557  ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุม  (อาหารว่าง) 
     2.2 วันที่  26  สิงหาคม  2557  จัดวางนํ้าเย็น พร้อมแก้ว ไว้บริการ 5 จุดในโรงเรียน 
 3. ประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดพิธีเปิดบนเวทีให้พิธีเปิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  4. จัดเตรียมช่อดอกไม้กลัดให้แก่แขกที่เชิญมาร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุม 
  5. จัดทํารายช่ือแขกติดตามเก้าอ้ี ณ หอประชุมโดยรับรายช่ือจากการตอบรับจากครูบรรเจิด คําก๋อง   
เพื่อสะดวกในการจัดที่น่ังสําหรับแขก 
  6. ต้อนรับแขก ณ หอประชุมพร้อมนําพาไปน่ังตามจุดต่าง ๆ ที่ติดรายช่ือตามเก้าอ้ี  
  7. ประสานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ในการจัดผู้เข้ารับรางวัลจากการประกวดส่ือ 
  8. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.15  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ       ประกอบด้วย 
1) นายเมือง    ก๋าคํา  รักษาการรองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นายบรรจบ    พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นายนิรันดร์    หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
4) นายปรีชา    เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
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5) นางลัดดาวัลย์   ศรีสุข  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
6) นางปราณี    ปรีชารัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
7) นางนิยดา    กาไชย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
8) นางกรอบแก้ว   จันทร์ทะระ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ    
9) นางนงคราญ    บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
10) นางจุรีภรณ์   ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสุนันทา   อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. ประสานการเบิกเงินจาก  สพม. 36 และ อบจ.พะเยา เพื่อดําเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
จังหวัดพะเยาในวันท่ี  ตามโครงการ   
 2. จัดระบบการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมที่รับผิดชอบการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ตาม
โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ (แจ้งผู้ประสานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมที่ได้รับมอบหมายของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ ประเภทกิจกรรมการแข่งขันให้เตรียมล้างหน้ีให้แก่โรงเรียน) 
 3. สรุปรวบรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร 
 4. เม่ือเสร็จส้ินงานให้แจงรายละเอียดงบประมาณเสนอต่อกลุ่มผู้บริหารของจังหวัดพะเยา 
 5. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
*  หมายเหตุ  *  ผู้ช่วยรองจุรีภรณ์  ไชยเหล็ก เบิกเงินท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชการ แจ้งข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ สู่การประชุมบริหาร/รองฯ วิชาการ/หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรม 22 ประเภท (8 กลุ่มสาระฯ + 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+งานเรียนรวม) รับเงินมาเพื่อบริหารให้แก่งานที่เก่ียวข้อง 
และครูสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ช้ีแจงการดําเนินการในการล้างหน้ีในการแข่งขันทักษะวิชาการ จังหวัดพะเยา ในครั้งน้ี 
 
4.16 คณะกรรมการวัดและประเมินผลการดําเนินงาน   ประกอบด้วย 
1) นางประภาภรณ์   วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นางตุลาพร    แสนธิ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นางนงลักษณ์   ทาเขียว  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
4) นางสาวรัชนีกร   นําชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ออกแบบแบบประเมินผลการดําเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ประจําปีการศึกษา  2557 
 2. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ พร้อมให้ประธานผู้บริหารจังหวัดพะเยา 
 (ผอ.ศรีวรรณ ปินใจ ลงนาม) จัดทํา 5 ฉบับ ส่ง สพม. เขต 36, ศูนย์ประสานงาน, อบจ, ประธานกลุ่มจังหวัดพะเยา   
และโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 3. นํารายงานผลการดําเนินงานประเมินทั้งหมดลงหน้า Website ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม หลังเสร็จส้ิน   
การแข่งทักษะ (ภายในวันท่ี 10  กันยายน  2557) 
 4. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.17 คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันเพ่ือส่งต่อยังงานกรอกระบบข้อมูลการแข่งขัน  
1) นางสาวนุสรา   ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิน    อุปะละ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
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3) นางสาวเยาวเรศ   สุรีรัตน์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ( คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์) กรรมการ 
4) นางณัฎฐธิดา   เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ศิลปะ)   กรรมการ 
5) นางทัศนีย์  พุทธเมฆ    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ( วิทยาศาสตร์)  กรรมการ  
6) นางวาสนา    ปัญสุวรรณ์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาไทย)  กรรมการ 
7) นางทัศนี    ไชยสาร   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สังคมศึกษาฯ)  กรรมการ 
8) นางพรสาย    ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ)  กรรมการ 
9) นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานแนะแนว)  กรรมการ 
10) นางนิยดา    กาไชย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการ 
11) นางสุนันทา    อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (การงานอาชีพฯ)  กรรมการ 
12) นางณิชกานต์   มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (เด็กเรียนรวม)  กรรมการ 
13) นางสาวรชยา  ศิริเทพ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  กรรมการ 
14) นายเกรียงไกร   กิติยศ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานสภานักเรียน) กรรมการ 
15) นางกรรณิกา   พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานห้องสมุด)    กรรมการ 
16) นายชัยพร    เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (งานลูกเสือ+เนตรนารี)  กรรมการ 
17) นายเสกสรร   อ้ายสุรินทร์   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (สุขศึกษาและพลศึกษา )  กรรมการ 
18) นางสาวศิโรรัตน์   ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม (คณิตศาสตร์) กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. นําผลข้อมูลการแข่งขันหลังเสร็จส้ินการแข่งขันแต่ละประเภท จากคณะกรรมการส่วนท่ีรับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมต่าง ๆ  (ตามคําส่ัง) นําผลการตัดสินใส่ซองปิดเป็นความลับส่งต่อไปยังฝ่ายกรอกข้อมูล
ออนไลน์ พร้อมเซ็นส่งผลการแข่งขันแต่ละประเภททุกครั้ง พร้อมส่งหลักฐานประกอบ เพื่อให้ฝ่ายกรอกข้อมูล
ดําเนินการจัดเก็บเป็นหลักฐาน และกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป (ดําเนินการวันต่อ
วัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขันแต่ละประเภทอย่างเร่งด่วน ) 
 2. เม่ือส่งข้อมูลต้องเซ็นส่งข้อมูล  ณ ห้องกรอกข้อมูล ออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐาน 
 3. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.18 คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล    ประกอบด้วย 
1) นางเพียรผจง   บัณฑิตสมบูรณ์   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2) นางพรรณี    อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวรัชณี   ปิ่นสุข  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
4) นางสาวณัฏฐธิดา   เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
5) เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
6) นางมาลี    หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. ให้การบริการและดูแลครู บุคลากรทุกคน ตลอดจนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันท่ี   
23 , 25-26  สิงหาคม  2557 
  2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน     ประกอบด้วย 
   1. นายวิเชียร  ทาทอง            ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ 
   2. นางโสภา  วงศ์ไชย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
   3. นางรัญญ์จินันท์    คําศรีสุขต์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
   4. นางบัณฑิตา เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านพิทยาคม  กรรมการ 
   5. นายฤทธิชัย  วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
   6. นางวารินทร์         ท้าวขว้าง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
   7. นายสมรัตน์   ปัญโญ  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
   8. นางเอมอร  กาศสกุล  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
   9. น.ส.จันทร์ฟอง ก้อนคํา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะยา กรรมการ 
   10. น.ส.จิตราภรณ์ คําผา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
   11. นางจินตนา  ยศเรืองศักด์ิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
   12. นางลัดดา   เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
   13. นางศุภนันท์ พหุธนพล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
   14. นายกิตติศักด์ิ น้อยคํา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
   15. นางอรัญญา จันทนะ  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
   16. น.ส.ญาติกา มังคลปรวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
   17. นายเจริญ   บุญทา  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
   18. นางวิวา  ไชยลังกา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
   19. นางพิมลพันธ์ ปันแปง  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
   20. นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะรักษา       ครูโรงเรียนประชาบํารุง                        กรรมการ 
   21. นางเกษร  สิงห์โตนาท ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ  
   22. นางชลนิภา         แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
   23. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละรายการ 
    2.1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 
    1. นางมาริษา           สิงห์กา    ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
    2. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวมยุรฉัตร     ผิวอ่อนดี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
    4. นายณรงค์ฤทธ์ิ       ธนะจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
    5. นางสาวกาญจนี     สังกรกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
    6. นางสาวกาญจนา    แสนวงค์  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
    7. นางสาววรรณิภา    พุฒิดวง            ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                   กรรมการ 
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    8. นายศิวณัฐ            ก๋าใจ               ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา         กรรมการ 
    9. นายมาโนชย์ มีมา  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
    10. นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                    กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการรับลงทะเบียน 
  นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

 
2.2  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
1. นายมาโนชย์         มีมา             ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม            ประธานกรรมการ 
2. นายสมบัติ            พรมเสน        ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม           รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมยุรฉัตร     ผิวอ่อนดี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม           กรรมการ 
4. นายธนายุทธ         ยศเรืองศักด์ิ    ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม                      กรรมการ 
5. นายสุทิน              เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายธนวัฒน์          ย่ีสิบแสน        ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม                    กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนา   แสนวงค์         ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม                 กรรมการ 
8. นางสาวรัตติกาล    ราชจริต           ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                     กรรมการ 
9. นายณรงค์ฤทธ์ิ       ธนะจันทร์       ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม                กรรมการ 
10. นายจักรกฤษณ์     เผ่ือคํา           ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
11. นางมาริษา          สิงห์กา        ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                    กรรมการ 
12. นาวสาวญาติกา   มังคลปรวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
13. นางนวลปราง       ก๋าใจ           ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                      กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
นางนวลปราง       ก๋าใจ         ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

 
2.3 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
1. นางเอมอร   กาศสกุล  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. พระวรพันธ์ กิตติสัมปันโน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศุภนันท์     พหุธนพล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม          กรรมการ 
4. นางพิมลพันธ์       ปันแปง    ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
5. นายวีรพงษ์          อุทธวัง    ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก             กรรมการ 
6. นางวิวา  ไชยลังกา          ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม                  กรรมการ 
7. นายนิวัฒน์          การะเกตุ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายวีรวัฒน์         พันธุกิ่ง          ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                    กรรมการ 
9. นางจินตนา ยศเรืองศักด์ิ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
10. นายเกรียงไกร    กิติยศ              ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                     กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
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นายเกรียงไกร    กิติยศ             ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 
2.4 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
1. นางวารินทร์        ท้าวขว้าง     ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางพิมลพันธ์       ปันแปง      ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา    เรือนสอน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวฤชุตา จันทร์ต๊ะคาด   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายภูมิสิงห์          มะสิกุล      ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายพงศธร          ฟองฟู      ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก                กรรมการ 
7. พระวรพันธ์          กิตติสัมปันโน  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม            กรรมการ 
8. นายสงกรานต์       จันสา      ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา           กรรมการ 
9. นายวีรพัฒน์         พันธุก่ิง          ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา                กรรมการ 
10. นายเกรียงไกร     กิติยศ            ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
 นายเกรียงไกร     กิติยศ            ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 

2.5 กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 
1. นางศิริกาญจน์       ไกรอํ่า    ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมาลัย        ฟักเขียว     ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิเชียร            ใจดี            ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวสุรางค์       อุสาหะ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางศศิธร   อินต๊ะปัญญา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายกิตติศักด์ิ        น้อยคํา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
7. พระบรรจง   กิตติวโส  ครูโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา    กรรมการ 
8. นายคนอง  บัวเย็น  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ 
9. นางสาวอนุสรา ใจปิง  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ 
10. นายสยาม ชิดสนิท  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
11. นายพีรภัทร ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
12. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ 
13. นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
  นางชลนิภา     แสงภักดี  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

2.6  กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตนา   อินทิยโกเศศ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิดาพร   บัวหลวง  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
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3. นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคํา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
4. นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
5. นางสาวสุรางค์ อุสาหะ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม     กรรมการ 
6. นางเนตรนภา กองแก้ว  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม               กรรมการ 

    7. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
    8. นายสยาม  ชิดสนิท  ครูโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 24   กรรมการ 
    9. นายพีรภัทร ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
   10. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
   11. นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    เลขานุการ  
กรรมการรับลงทะเบียน 
        นางชลนิภา      แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

 
2.7 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     ประกอบด้วย 
1. นางประยงค์             วังผา           ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์ฟอง   ก้อนคํา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยารองประธานกรรมการ 
3. นายกฤตภาส            ใสคําฟู  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม       กรรมการ 
4. นายบุญหัสบดี          อุดมรักษ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม       กรรมการ 
5. นางสาววันทิตา        บุญยัง  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24      กรรมการ 
6. นางสุภัทร์                  ภิญโญ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก             กรรมการ 
7. นางสาวอําพา           ไชยภาพ  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม       กรรมการ 
8. นางสุปราณี               ปั๋นโตน  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม           กรรมการ 
9. นางสาวลักษณาวดี    คชเศียร  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                      กรรมการ 
10. นางมณฑา                 นนท์ศรี          ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
11. นางสุภลัคน์               จอมโพธ์ิ        ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์              กรรมการ 
12. นายธวัชชัย                 บัวภา             ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม                   กรรมการ 
13. นายสุริยนต์                ตุมแก้ว          ครูโรงเรียนประชาบํารุง                         กรรมการ 
14. นายกิตติพันธ์ุ  กันทะวงค์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
15.  นางมาลี               หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
 นางมาลี               หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

 
2.8  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประกอบด้วย 

1. นางพรรณี          อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             ประธานกรรมการ 
2. นางมณฑา                  นนท์ศรี           ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม           รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสุพัตรา          ชุ่มวงค์     ครูโรงเรียนประชาบํารุง               กรรมการ 
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4. นางทัศนีย์                   ชุ่มลือ      ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม                      กรรมการ 
5. นางศิวัชญา                 ไชยมงคล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางปาริชาติ                ราษี       ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายธงชัย           บุญธรรม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายบุญหัสบดี            อุดมรักษ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม           กรรมการ 
9. นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงค์สกุล    ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางสาววันทิตา           บุญยัง             ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24       กรรมการ 

      11. นายกิตติศักด์ิ              น้อยคํา             ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
      12. นางสาวอําพา             ไชยภาพ           ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
      13. นางสุปราณี                ปั๋นโตน            ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม      กรรมการ 
      14. นายวรกร   ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                     กรรมการ 
      15. นางสุภลัคน์                จอมโพธ์ิ           ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์              กรรมการ 
      16. นายกิตติพันธ์ุ  กันทะวงค์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม                  กรรมการ 
      17. นายธวัชชัย  บัวภา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการรับลงทะเบียน 

นายธวัชชัย  บัวภา          ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม     
2.9 กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์ส้ัน (รวมทีม)   ประกอบด้วย 
1. นางสาวศนิสา             ศรีสว่าง   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. จ.ส.อ. สมผัด                พรมจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายนิคม                   ลาภยศ           ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
4. นายเดชา                   คําถิน  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
5. นายภาณุวัฒน์             กุ่นใจ              ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา         กรรมการ 
6. นายอนุพันธ์   มุสิกะ  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางวิวา   ไชยลังกา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายปรีชา                    เผ่าต๊ะใจ          ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ

กรรมการรับลงทะเบียน 
   นายปรีชา                   เผ่าต๊ะใจ          ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 

2.10  กิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรม     ประกอบด้วย 
1. นายสังคม           อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางภรศศิร์          คําคม  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายณรงค์ศักด์ิ          แสงสุข  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
3. นางพรรณี         วงศ์ประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4. นางทัศนี                    ไชยสาร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการรับลงทะเบียน 
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  นางทัศนี             ไชยสาร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   
       2.11 กิจกรรมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ (ทีมรวม)   ประกอบด้วย 

1. นายสุดเฉลิม     อ่อนเปี่ยม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางจิตราภรณ์  คําผา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอภิวัฒน์     ปุกคะ           ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายสงกรานต์  แก้วสา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
5. นางทัศนี          ไชยสาร    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
 นางทัศนี          ไชยสาร     ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

     

  2.12  กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล      ประกอบด้วย 
1. นายวิชาญ     ปรังการ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. พระครูพิพิธสาธุการ                    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม            รองประธานกรรมการ 
3. นายนวิพันธ์      จันทร์ธีระวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
4. นางดารุณี         ใหม่ตาจักร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม     กรรมการ 
5. นายวิเชียร        ใจดี  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม        กรรมการ 
6. นายเจริญ         บุญทา             ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก                กรรมการ 
7. นางกุลวดี     ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายนิพนธ์        สมวัน         ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการรับลงทะเบียน 
   นายนิพนธ์      สมวัน          ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 

2.13 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
        2.13.1 คณะกรรมการคัดเลือกคําถาม และจัดข้อสอบ 

1. นางกัลยา                 อินทร์ไชย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรวรรณ            วงศ์ชัย         ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายฤทธิชัย              วัฒนาพร  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
4. นายกังวาล   กาสมุทร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวนุจรี             วาระนัง     ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม               กรรมการ 
6. นางสาวสุพัตรา  วันติยา  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
7. นายพงษ์ศักด์ิ   เจนใจ  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม            กรรมการ 

        8. นายวุฒิชัย  คําพระแย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24   กรรมการ 
 2.13.2 คณะกรรมการคุมสอบ และจับเวลา 

1. นายพงษ์ศักด์ิ              เจนใจ  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
        2.13.3 คณะกรรมการตรวจคําตอบ 
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1. นายกังวาน                  กาสมุทร   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
2. นางสาวอภิรดา             ผ้าเจริญ ครูโรงเรียนประชาบํารุง             กรรมการ 

         2.13.4 คณะกรรมการสรุปผลคะแนน 
          1. นายสุวัตร                 กุสสลานุภาพ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
นายวโรภาส    มาบุตร       นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  
 

 2.14  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
2.14.1 คณะกรรมการคัดเลือกคําถาม และจัดข้อสอบ   ประกอบด้วย 
1. นายฤทธิชัย     วัฒนาพร  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ประธานกรรมการ 
2. นางณรงค์                อุตโม         ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางอุไรวรรณ           วงศ์ชัย   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                 กรรมการ 
4. นายสมัย                 ละวงศ์เยอ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาค    กรรมการ 
5. นางสาวสุพัตรา          วันติยา      ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม             กรรมการ 
6. นายคนอง                 บวัเย็น           ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม          กรรมการ 
7. นางพรทิพย์               อินต๊ะรักษา     ครูโรงเรียนประชาบํารุง                       กรรมการ 
8. นายวิชยา                ทําดี               ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม                 กรรมการ 
9. นายวุฒิชัย               คําพระแย        ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24           กรรมการ 
10. นางสาวนุจรี             วาระนัง          ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                      กรรมการ 
11. นางกัลยา                 อินทร์ไชย       ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม                     กรรมการ 

 
          2.14.2 คณะกรรมการคุมสอบ และจับเวลา   ประกอบด้วย      

1. นายคะนอง              บัวเย็น      ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม             กรรมการ 
         2.14.3 คณะกรรมการตรวจคําตอบ    ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรทิพย์         อินต๊ะรักษา   ครูโรงเรียนประชาบํารุง              กรรมการ 
2. นายวิชยา                 ทําดี               ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม                 กรรมการ 

          3. นายวุฒิชัย               คําพะแย  ครูโรงเรียนประชานุเคราะห์ 24            กรรมการ 
 
         2.14.4 คณะกรรมการสรุปผลคะแนน    ประกอบด้วย 
          1. นายตลาลเด่ียว        ไชยวุฒิ      ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
          2. นายวนิพันธ์           จันทร์ธีระวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

กรรมการรับลงทะเบียน 
นายนพพร    แก้วเมืองมา นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ  

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่      ประกอบด้วย 
1. นายนิพนธ์          สมวัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             ประธานกรรมการ 
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2. นายปรีชา           เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             รองประธานกรรมการ 
3. นายเกรียงไกร     กิติยศ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                กรรมการ 
4. นายวโรภาส        มาบุตร  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการ 
5. นายนพพร           แก้วเมืองมา  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

      4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ      ประกอบด้วย 
1. นายเกรียงไกร     กิติยศ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายวโรภาส        มาบุตร      นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพพร           แก้วเมืองมา  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

      5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม       ประกอบด้วย 
1. นางเพียรผจง       บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางมาลี               หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางทัศนี            ไชยสาร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางณิชกานต์      มั่งมา               ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางนวลปราง      ก๋าใจ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

  6. คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บและรวบรวมผลการแข่งขันส่งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย 
           1. นางชลนิภา              แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     ประธานกรรมการ 

2. นางเพียรผจง            บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
3. นายเกรียงไกร           กิติยศ      ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
4. นายนิพนธ์   สมวัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
5. นายปรีชา  เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
6. นางมาลี  หวังสันติธรรม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
7. นางพรรณี  อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
8. นางสาวนุจรี              วาระนัง   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
9. นางนวลปราง           ก๋าใจ              ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางทัศนี               ไชยสาร            ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
11. นายวโรภาส            มาบุตร           นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการ 
12. นายนพพร            แก้วเมืองมา       นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการ 
13. นางณิชกานต์ มั่งมา            ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
1.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน            ประกอบด้วย 
1.1 นายศรีวรรณ    ปินใจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
1.2 นายเสน่ห์     ไชยลังกา รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนพรัตน์    เสมอเช้ือ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ 
1.4 นายอนุกุล     สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ 
1.5 นายอุเทน     วงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนปงรัชฎาภิเษก    กรรมการ 
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1.6 นายประกอบ    จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ 
1.7 นายไชยรัตน์    สุติบุตร์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
1.8 นายธีระเดช    สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
1.9 นายประพันธ์    เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม    กรรมการ 
1.10 นายวาสิงหล    วิไลรัตน์  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
1.11 นายสมเกียรติ    ถูกนึก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม    กรรมการ 
1.12 นายกีฬาวุฒิ    เผ่าเครื่อง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
1.13 นายอุดมทรัพย์    บุญงาม  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
1.14 นายธัญชลิต    ณ น่าน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
1.15 นายพนมฉัตร    มณีมัย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ 
1.16 นายวินัย     ปางพรม  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
1.17 นายณรงค์    ไชยลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
1.18 นายสันติ    ศิลปะกรีฑากุล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ 
1.19 นางสาววราพร   ศูนย์กลางครู ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ 
1.20 นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
1.21 นายศุภพงษ์    ชัยทัศน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1.22 นายธีระเดช   สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1.23 นางสาวฟองนวล    ผลมาก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1.24 นางสาวเปรมจิต    ธุระงาน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ : ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประสานงาน 
กับคณะกรรมการการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ และพิจารณาตัดสินผลการแข่งขันกรณีท่ีมีปัญหาให้ได้ข้อยุติด้วย 
ความยุติธรรม 
2.  คณะกรรมการตัดสินทักษะแอโรบิก        ประกอบด้วย 
2.1 นายสันติ    ศิลปะกรีฑากุล  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2.2 นายวิเชียร    หมอนเข่ือน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายวินัย     ปางพรม  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
2.4 นายอุเทน     วงษ์พันธ์  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ 
2.5 นางเจนจิรา    เดชวงษ์ษา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
2.6 นายเสกสรร    อ้ายสุรินทร์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
2.7 นายอัครเดช  มัลลิกามาลย์  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ : ดําเนินการจัดการแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน จับฉลากลําดับการแข่งขัน แบบบันทึกการให้คะแนน  
ตัดสินผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันต่อไป 
 
3. คณะกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 
3.1 นายอนุกุล     สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
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3.2 นายไพศาล    ขัติวงค์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
3.3 นางโสภิตา    ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
3.4 นางอมรศรี    แรกข้าว  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
3.5 นางสาววราพร    ศูนย์กลาง ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
3.6 นายถนอม     ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
3.7 นายสุริยงค์    ไชยมงคล ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.8 นายสันติ     หอมนาน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.9 นายไชยรัตน์  สุติบุตร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.10 นายพนมฉัตร    มณีมัย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.11 นายศาสตร์    วงศ์ประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.12 นายธีระยุทธ    บัวขาว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ/คุมสอบ 
3.13 นายณรงค์    ไชยลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.14 นายสมเกียรติ   ถูกนึก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ/คุมสอบ 
3.15 นายกีฬาวุฒิ    เผ่าเครื่อง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.16 นายจรินทร์  คํามาปัน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
3.17 นายธีระเดช    สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
3.18 นายสุภาพ  อุตะมะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  : 1.ออกข้อสอบในการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพระดับช้ันมัธยมศึกษา(ตอนต้น)  พร้อมเฉลย  
ประกอบด้วย 
  1.1  แบบปรนัย (สุขศึกษา)  คนละ  2  ข้อ (พลศึกษา)  คนละ 2 ข้อ 
  1.2  แบบอัตนัย (สุขศึกษา)  คนละ  1  ข้อ (พลศึกษา)  คนละ 1 ข้อ 
   2. จัดเตรียมห้องสอบ  กํากับห้องสอบ  ตรวจข้อสอบ  แจ้งคะแนนสอบ  และประกาศผลการตัดสิน   
ผลการตัดสินให้แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มย่อยที่ 5 และกลุ่มย่อยที่ 6 เหมือนครั้งท่ีผ่านมา โดยมี 3 รางวัล คือ  
ชนะเลิศ  รองชนะเลิสอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ  2   
4.  คณะกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประกอบด้วย 
4.1 นายนพรัตน์    เสมอเช้ือ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  ประธานกรรมการ 
4.2 นายพร้อมเพรียง    พูลผล  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  รองประธานกรรมการ/อ่านข้อสอบอัตนัย 
4.3 นายจิระเดช    ซองคํา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม        กรรมการ/อ่านข้อสอบอัตนัย 
4.4 นายธัญชลิต    ณ น่าน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา     กรรมการ/จับเวลาสอบอัตนัย 
4.5 นายประกอบ    จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
4.6 นายธวัชชัย    วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ/ตรวจข้อสอบ 
4.7 นายพนมฉัตร    มณีมัย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
4.8 นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
4.9 นายพงษ์พัฒน์    เมืองมูล  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24   กรรมการ/คุมสอบ 
4.10 นายวาสิงหน    วิไลรัตน์  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
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4.11 นายสุวิทย์    อวิรุตน์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
4.12 นายนิรันดร์    เป็งโท  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ/คุมสอบ 
4.13 นางโสภิตา    ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ/รวบรวมผล 
4.14 นางปนัดดา วิไลรัตน์   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ/รวบรวมผล 
4.15 นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูล  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
4.16 นายสมบัติ    จันทร์ผ่องศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
4.17 นายมงคล    แพ่งประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ : 1. ออกข้อสอบในการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเฉลย  
ประกอบด้วย 
  1.1  แบบปรนัย (สุขศึกษา)  คนละ 2 ข้อ  (พลศึกษา)  คนละ 2 ข้อ 
  1.2  แบบอัตนัย (สุขศึกษา)  คนละ 1 ข้อ  (พลศึกษา)  คนละ 1 ข้อ 
  2. จัดเตรียมห้องสอบ  กํากับห้องสอบ  ตรวจข้อสอบ  แจ้งคะแนนสอบ  และประกาศผลการตัดสิน    
ผลการตัดสินให้แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มย่อยท่ี 5 และ กลุ่มย่อยท่ี 6 เหมือนครั้งที่ผ่านมา โดยมี 3 รางวัล คือ 
ชนะเลิศ รองชนะเลิสอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2   
5.  คณะกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
5.1 นายยงยุทธ    โภชนา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
5.2 นายศักด์ิชัย    ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
5.3 นายสุดเขต    สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
5.4 นายจิระเดช    ซองคํา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
5.5 นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
5.6 นายพงศกร    หงส์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
5.7 นางสาวฟองนวล    ผลมาก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
5.8 นายสมยศ     พานทอง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
5.9 นายอัปราชัย    โพธ์ิลังกา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา   กรรมการ 
5.10 นายเสกสรร    อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ : 1. จัดการแข่งขัน จัดเตรียมสถานท่ี แบบบันทึกการให้คะแนน 

  2. ตัดสิน แจ้งคะแนน และประกาศผลการตัดสิน 
6.  คณะกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
6.1 นายประพันธ์    เดชสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวเปรมจิต    ธุระงาน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
6.3 นายเกษมสันต์    ชูไว  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
6.4 นายอุเทน  วงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
6.5 นายอุดมทรัพย์    บุญงาม  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
6.6 นางวิภาวรรณ    เมืองพรม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
6.7 นายสมเกียรติ    ถูกนึก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
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6.8 นางสาวกรรณิการ์ คําปัน  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
6.9 นายธวัชชัย    วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
6.10 นายพรชัย  วงศ์สุวคันธ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
6.11 นายนเรนทร์    ไชยมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
6.12 นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
6.13 นายประกอบ จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
6.14 นายธีระเดช    สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ : 1. จัดการแข่งขัน จัดเตรียมสถานท่ี แบบบันทึกการให้คะแนน 
   2. ตัดสิน  แจ้งคะแนน  และประกาศผลการตัดสิน 
7.  คณะกรรมการจัดสถานที่         ประกอบด้วย 
7.1 นายมงคล     แพ่งประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
7.2 นายยงยุทธ    โภชนา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
7.3 นายธีระเดช    สองคําชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
7.4 นายสุภาพ     อุตะมะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
7.5 นายเสกสรร    อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่ : 1. จัดเตรียมสถานที่สอบตอบปัญหาสุขภาพ/โครงงานสุขภาพและแอโรบิก   
   2. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ในการแข่งขันทุกประเภทให้เรียบร้อย 
8. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม       ประกอบด้วย 
8.1 นายมงคล     แพ่งประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
8.2 นายวรายุ     สวนพืช  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการ 
8.3 นายภานุพล    เข่ือนเก้า นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการ 
8.4 นายกัณคุณัฐ   บ่อคํา  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
8.5 นางสาวพรรณิภา    สกุลนา  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
 9.1 โครงงานสุขภาพ 
 9.1.1 นางสาวฟองนวล    ผลมาก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 9.1.2 นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม 
9.2 ตอบปัญหาสุขภาพ 
 9.2.1 นายไชยรัตน์    สุติบุตร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
 9.2.2 นายนพรัตน์    เสมอเช้ือ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 
9.3 แอโรบิก 
 9.3.1 นายพงศกร    หงส์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 9.3.2 นางสุรางค์   พรศิวะกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
มีหน้าที่ : 1. รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน  
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2. รับลงเวลามาปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
10.  คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผล       ประกอบด้วย 
10.1 นายสมบัติ    จันทร์ผ่องศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
10.2 นายนิรันดร์    เป็งโท  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
10.3 นายศุภพงษ์    ชัยทัศน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
10.4 นายนพรัตน์   เสมอเช้ือ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
10.5 นายธัญชลิต    ณ น่าน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการและเลขานุการ 
10.6 นางสาวฟองนวล    ผลมาก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
มีหน้าที่ : รวบรวมผลการแข่งขัน ส่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเพื่อประมวลผลต่อไป 
 
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
1. คณะกรรมการการดําเนินการแข่งขัน       ประกอบด้วย 
1.1 นางถวิลจิต   อินต๊ะวงศ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
1.2 นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงศ์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
1.3 นายพิรญชิต   บุญนัด   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
1.4 นางสุขศรี   ปัญญา   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
1.5 นายอุดม   ไชยวุฒิ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
1.6 นางสาวสุบรรญา  ปุลิโส   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
1.7 นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
1.8 นายอัครเดช  จิตรศรัทธา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
1.9 นายสิทธิโชค  หากิจ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
1.10 นายไกรพงษ์  ฟูแสง   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
1.11 นางมาลูน   ศุภการกําจร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
1.12 นายภาณุรัตน์  วังผา   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
1.13 นางธิติยา   อาจบํารุง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
1.14 นางสาวนิศาธร  กองมงคล  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
1.15 นายปรีดา   จันทร์ลุทิน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
1.16 นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ 
1.17 นายสุรชาติ  ทองสุก   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1.18 นางสาวจิราภัค คํามี  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.19 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2. กรรมการตัดสินทักษะการแข่งขัน  
2.1 คณะกรรมการการตัดสินทักษะสาระทัศนศิลป์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกรายการแข่งขัน  
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 กรรมการตัดสินทักษะเขียนภาพประเพณีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  ประกอบด้วย 
1. นายพิรญชิต   บุญนัด   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
2. นายวินัย   ไทยศิลป์  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
3. นางจินตนา  นาคพัฒน์  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ  
4. นางสาวนุสรา  เทพบัณฑิต  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการตัดสินทักษะเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  ประกอบด้วย 
1. นายอุดม   ไชยวุฒิ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
2. นางพัชรินทร์   สุขประสาร  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    รองประธานกรรมการ  
3. นายปรีดา   จันทร์ลุทิน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
4. นางเขมณัฏฐ์   สุริยะป้อ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการตัดสินทักษะวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย   ประกอบด้วย 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
2. นางมยุรี   เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
3. นายยุทธนา             เปี้ยจันตา ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ  
4. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการตัดสินทักษะภาพปะติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 
1. นางมาลูน   ศุภการกําจร  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   ประธานกรรมการ   
2. นายโสภณ   บุตรดี   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    รองประธานกรรมการ  
3. นายพิษณุศร  หวานเสียง ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ  
4. นายประกาย   สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนปิยมิตรวิทยา    กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการตัดสินทักษะวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย   ประกอบด้วย 
 1. นายสุรชาติ   ทองสุก   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายเชิง   จันทะวงค์  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    รองประธานกรรมการ  
 3. นางวลัยพร   ศิลป์กรีฑากุล  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการตัดสินทักษะประติมากรรมลอยตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  ประกอบด้วย 
 1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงศ์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
 2. นายศิริชัย   ธรรมศิริ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 3. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายเทศนิต   เจริญปัญญาเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการตัดสินทักษะศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย   ประกอบด้วย 
 1. นายวรรณะ   โพธ์ิชะอุ่ม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นายภาณุรัตน์  วังผา   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 3. นายบัณฑิต   ไชยเมือง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ  
 4. นางประไพศรี  หงษ์หิน   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
2.2 กรรมการตัดสินทักษะดนตรีไทยทุกรายการ      ประกอบด้วย 



29 
 
 1. นายสิทธิโชค   หากิจ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นางเรืองอุไร   สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายสวัสด์ิ   ธีรานุสรณ์  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายเอนก   วันลับแล  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
 5. นางสาวนิศาธร  กองมงคล  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
 6. นายวิชา  ภิมุข  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการและเลขานุการ 
 2.2. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย/หญิง) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย 
ประกอบด้วย 
 1. นายอัครเดช   จิตรศรัทธา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายศิวัช   สวัสดี   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายชินวัชร์   ปินตา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ   กรรมการ  
 4. นายอณิรุจน์   สมจิต   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
 5. นายอนุพงษ์  กาหลง  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 6. นายดัสกร  สุริยากร  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
 7. นายสุรเดช   ดอกมะลิ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 2.3. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย ประกอบด้วย 
 1. นายกวี   บุญกว้าง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายอนุพงษ์   กาหลง   ครูโรงรียนเชียงม่วนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายอิทธิกร   มาฟู   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายอนุพงษ์  กาหลง  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นายวิชา  ภิมุข  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
 6. นายนคร   ผ่องใส   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 2.4. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  ประกอบด้วย 
 1. นายเปรมฤทธ์ิ  อินแต่ง   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   ประธานกรรมการ  
 2. นายเอกชัย   นามหน่อ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายวรา   ยอดเมือง  ครูโรงเรียนเทศบาล 6    กรรมการ  
 4. นายวิชา  ภิมุข  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
 5. นายนิรันดร์   หงษ์ทอง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
2.5. กรรมการตัดสินทักษะขับขานประสานเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  ประกอบด้วย 
 1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายพันธนัน   ตาจันทร์อินทร์  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายดัสกร   สุริหาร   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
 4. นายเกียรติศักด์ิ  วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 2.6. กรรมการตัดสินทักษะวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประกอบด้วย 
 1. นายวิบูลย์   ผิวนิล   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    ประธานกรรมการ  
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 2. นายสุชาติ   ยอดมงคล  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายพงศธร   โพธ์ิแก้ว  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายดัสกร  สุริหาร  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
 5. นายภาคภูมิ   ปูเลย   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 2.7. กรรมการตัดสินทักษะขับร้องเพลงสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ประกอบด้วย 
 1. นายดุริยะ   วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายธนกฤต  เทพมงคล  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  รองประธานกรรมการ  
 3. นายศิวะกร   แผ่นทอง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ  
 4. นายอนุรักษ์   สักแกแก้ว  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 5. นายดัสกร  สุริหาร  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
 6. นายนิรันด์   สุวรรณรัตน์  ครูโรงเรียนประชาบํารุง    กรรมการและเลขานุการ  
 
 2.8 คณะกรรมการการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกรายการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการตัดสินทักษะรําวงมาตรฐาน  
 1. นางธิติยา    อาจบํารุง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางเสียงพิณ   ฉิมสะอาด  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    รองประธานกรรมการ  
 3. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายพิชิตชัย   คะเน   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวสุนิสา คงเจริญ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
 6. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการเลขานุการ 
 7. นางคนึงนิจ  จอมมูล  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการตัดสินทักษะระบํามาตรฐาน  
 1. นางธิติยา   อาจบํารุง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายมงคล  ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นางสาวสุบรรญา      ปุลิโส  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวปวิตรา  พงษ์คํา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
 1. นางธิติยา   อาจบํารุง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นางสาวพรนิภา  คุณา   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวสุนิศา  คงเจริญ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
 4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ 
 5. นางสาวปวิตรา  พงษ์คํา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
 1. นางธิติยา   อาจบํารุง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   ประธานกรรมการ  



31 
 
 2. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายมงคล  ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นางสาวสุบรรญา      ปุลิโส  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
 5.  นางอมลวรรณ   แก้วโสม  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมกา 
 6. นางสาวพรนิภา  คุณา   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการตัดสินทักษะการแสดงตลก  
 1. นางสุขศรี   ปัญญา   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายพิชิตชัย   คะเน   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นางอมลวรรณ   แก้วโสม  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการตัดสินทักษะมายากล  
 1. นางสุขศรี   ปัญญา   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายพิชิตชัย   คะเน   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์พื้นบ้านอนุรักษ์  
 1. นางสุขศรี   ปัญญา   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นางอุบลวรรณ  แก้วโสม  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายพิชิตชัย   คะเน   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 5. นางสาวสุนิสา คงเจริญ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินทักษะนาฏศิลป์พ้ืนบ้านสร้างสรรค์  
1. นางคนึงนิจ   จอมมูล   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ  
4. นางสาวสุนิสา  คงเจริญ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการและเลขานุการ  
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่     ประกอบด้วย 
 1. นายอรรณพ  ยะตา   รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
 2. นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายนิรันดร์  หงษ์ทอง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายอุดม  ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 5. นายสุรชาติ  ทองสุก   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ  
 6. นายศิวะกร  แผ่นทอง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
 7. นางคนึงนิจ  จอมมูล   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
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 8. นายวรรณะ  โพธ์ิชะอุ่ม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 9. นักการภารโรง   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
 10. นายพิรญชิต  บุญนัด   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
6. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะศิลปะ  
1. นางมยุรี  เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวปวิตรา  พงษ์คํา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการและเลขานุการ  
4. นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จํานวน 10 คน     กรรมการ  
มีหน้าที่  1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีครู  
            2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด  

  - ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ฯ  
   - ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันทักษะศิลปะ    ประกอบด้วย 
 1. นางคนึงนิจ  จอมมูล  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
 2. นางเขมณัฏฐ์   สุริยะป้อ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 3. นางสาวจิราภัค คํามี  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
 4. นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ 
 5. นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ  

2. จัดทําผังห้อง/สถานที่ท่ีใช้ในกิจกรรม  
  3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน  
 
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย  
 1. นายศรีวรรณ  ปินใจ   ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ  
 2. นายธวัช   ชุมชอบ   ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 3. นายวิเชียร   ทาทอง   ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 4. นายธนภัทร  ก่ิงก้าน  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
 5. นางสาวศรีไพร  ใจกล้า   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 6. นางชัชฎาพร   ปัญญา   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
 7. นางมยุรี   เวียงคํา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
 8. นายเจนต์  ปัญจขันธ์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ  
 9. นางสาวรัตติกาล  ชํานาญยา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
 10. นางรติรัตน์  ธิราช   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ  
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 11. นางวาสนา   ฤทธิศร   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
 12. นายนิวัติ   สมุทรเขตต์  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ  
 13. นางสาวยุพา  มณีกร   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
 14. นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 15. นายภีรภูมิ   จินดา   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ  
 16. นางสาวิตรี   สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
 17. นางสาวพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ  
 18. นายวิษณุ   ทิมวิธรรม  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 19. นางปริยานุช  ปังประเสริฐกุล  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
 20. นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 21. นางโสภา  วงศ์ไชย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 22. นางรําไพ   ชุมชอบ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม      กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ  
  
2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromtu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2.1 นางพฤกษา  พรหมเสน  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2.2 นางพรพิศ   หลวงสุภา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 2.3 Mr. Brian   Suddick ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
 2.4 นางสาววารุณี เบ็ญชา  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
 2.5 นางประภัสสร  เจนใจ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
 2.6 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 2.7 Mr. William  T. Nicoles ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 2.8 นางสาวมยุรี  กันไชย  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ  
 2.9 Miss Carolyn       Houghton ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
 2.10 นางสาวกุลธิดา    สุขสําราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 
3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Impromtu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3.1 นายภีรภูมิ             จินดา  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   ประธานกรรมการ 
 3.2 นางทองพูน  ศรีวิชัย   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3.3 นายอานุพันธ์  เทพรักษา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 3.4 Miss Stephanie Bright   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ  
 3.5 Mr. Mark   Mc.Conaghy  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
 3.6 Miss Kristen  Morgan Palmarครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 3.7 นางนิรชา   ศรีชัยคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ  
 3.8 Mr. Jeffery  Jeannotte ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ  
 3.9 นางนุชนาฏ  คงถาวร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
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 3.10 นายทรงยศ เอ่ียมสุกใส ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ  
 3.11 นางวิไลวรรณ ศิริประยงค์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
  
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 4.1 นายโชติ   ขันทะบุตร  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสายหยุด ไชยยนต์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   รองกรรมการ 
 4.3 นางเอ้ือมดาว  กองแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 4.4 Ms. Lara               Hayes  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 4.5 นางนรรท์ทวรรณ  ยอดสาร  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 4.6 นายนิวัติ  สมุทรเขตร์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
 4.7 นายภักดี  ศรีโพธ์ิ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
 4.8 นายอภิญญา ศุภการกําจร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 4.9 นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 4.10 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
  
5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 5.1 นางพวงบุหงา  สุขสอน   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 5.2 นางนาฎสุคนธ์  กาตาสาย  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   รองประธานกรรมการ  
 5.3 นายวิทยา   สุขนิตย์   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
 5.4 นายภักดี   ศรีโพธ์ิ   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ  
 5.5 นายพงษ์สิริ  บุญช่ืน   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
 5.6 นางสุดารัตน์  ศรีวิภาต  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
 5.7 นางครองทรัพย์  วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 5.8 นางเอ้ือมดาว          กองแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 5.9 Ms. Lara               Hayes  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 5.10 นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
 5.11 นางสาวรชยา        ศิรเิทพ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
   
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 6.1 นางชัชฎาพร ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 6.2 นางสาวอังคณา รัศมี   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
 6.3 นางพรรณทิพย์  ศักด์ิศร   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ  
 6.4 นางปวีณ์กร  สัญใจ   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
 6.5 นางสาวอุไรวรรณ มูลศรี  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ  
 6.6 นายจรูญ   บุญสุข   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
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 6.7 นางอัญญรัตน์  สมศักด์ิ   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ  
 6.8 Mrs. Medilyn  Cardeinte  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 6.9 นางจรัญญา  บัวดี   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 6.10 นางอัญญาณี ต๊ะเขียว  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
 6.11 นางวิภา     วงศ์ศรีดา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 7.1 นางมยุรี   เวียงคํา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา  ประธานกรรมการ  
 7.2 นางสาวยุพา  มณีกร   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางเดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ  
 7.4 นางวิไลรัศมี            แสนอุดม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 7.5 นางนงเยาว์  เทพนากิจ  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 7.6 นายยงยุทธ   เดชะพงศ์  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
 7.7 นางสาวอุไรวรรณ มูลศรี  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
 7.8 นางสาวจิราภัค คํามี  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
  
8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 8.1.นางวาสนา  ฤทธิศร  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 8.2 นางปณิธี   กองแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 8.3 นางสาวชมัยพร  สุวรรณ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
 8.4 นายโกมล   รวมสุข   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 8.5 นางวิลาวรรณ  ศีติสาร   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
 8.6 นางพิมพ์ลักษณ์  เสมอ   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 8.7 Miss Tabatha Chaney   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ  
 8.8 นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 8.9 นางสาวกฤษดาพร การหม่ัน ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษา   กรรมการ  
 8.10 นายสมชาติ  สุโพธ์ิ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 9.1 นางวิไลวรรณ  สุปรียาพร  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 9.2 นายประจิณ  ปัญโญ   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม          รองประธานกรรมการ  
 9.3 นางสาวิตรี   สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
 9.4 นางสาวพัชรินทร์  กุลณา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ  
 9.5 นางสาวพรวดี ศรีวิชัยแก้ว  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ  
 9.6 นางวราภรณ์  กําแพงเพชร  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
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 9.7 Mr.James   Williamson  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
 9.8 นายวิษณุ  ทิมวิธรรม ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 9.9 นางสาวกฤษดาพร การหม่ัน ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษา   กรรมการ  
 9.10นายชัยพร  เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
  
10. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 10.1 นางปรียานุช        ปังประเสริฐกุล  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 10.2 นางพิมพา  สารเร็ว   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 10.3 Ms.Fe P. Mazo   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 10.4 นางสาวอัญชลี  พรหมเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 10.5 นางอนงค์  ซูดดิกค์  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ  
 10.6 Mr. Alejandro  Cardeinte  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 10.7 นางสาวภิญญามาศ คํามา  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ 
 10.8 นางนิยดา   กาไชย   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
  
11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 11.1 นางรําไพ              ชุมชอบ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 11.2 นางจิราวรรณ  เทพจันทร์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 11.3 นางสาวชุตินันท์  ใจอะกะ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ  
 11.4 Miss Joan Melizza P. Mazo  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ  
 11.5 Ms.Monica Menon  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ  
 11.6 นายอนุรักษ์ กระทง  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
 11.7 Mr Joshua         Gerbault  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 11.8 Mr.Brain  A Ofima ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
 11.9 นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 11.10 นางนิยดา  กาไชย   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 
12. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 12.1 นายธนภัทร ก่ิงก้าน  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 12.2 นางสาวรัตติกาล ชํานาญยา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม          รองประธานกรรมการ 
 12.3 นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 12.4 นางสาวเมทินี ทิตา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ  
 12.5 Miss Stephanie Bright  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 12.6 นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษา  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
 12.7 นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
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 12.8 นางรวิกานต์        ลือวงค์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ   
 12.9 นางจุรีภรณ์  อุตะมะ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 
13. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
13.1 นางสาวศรีไพร  ใจกล้า   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
13.2 นางอเนรี   ซื่อสัตย์   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
13.3 นายสุรชัย   วรภูรีกุล  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ  
13.4 Miss Lara  Hayes  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
13.5 นายธงชัย   มีหลาย   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
13.6 นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ  
13.7 นางสาวศิริรัตน์ แสนมา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
13.8 Mr. Wayne  Shepley  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
13.9 นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
13.10นางศศิภา  ตาทิพย์   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ 
13.11นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
  
14. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
14.1 นายวิษณุ   ทิมวิธรรม  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
14.2 นายจุมพล   ชุ่มใจ   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
14.3 นางสุภารัตน์  โพธ์ิชะอุ่ม  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
14.4 นางรัตนารีตา  ดํารงค์ไทย  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
14.5 นายราชนุชา  อินจันทร์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
14.6 นางจิรัชญา  เคร่งครัด  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
14.7 นายสมเดช  รัชตาจ้าย ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
15. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 15.1 นายสมเดช  รัชตาจ้าย  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 15.2 นายจุมพล  ชุ่มใจ   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม            รองประธานกรรมการ  
 15.3 นางสาวผกากรอง  ละอองเอ่ียม  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
 15.4 นางสาวอําพรรณ  เข่ือนเพชร  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
 15.5 นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 15.5 นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธ์ิ   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการและเลขานุการ  
 
16. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 16.1 นางสาวเจนจิรา   คําคง     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
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 16.2 นางสาวสุรีย์   ไชยชนะ  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 16.3 นางสาวพัชรี  ไทยใหม่  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 16.4  Miss Guo Huan   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
 16.5  Miss Xiao Hui   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
 16.6  Miss Ma Hao Yue  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 16.7  นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 17. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 17.1 นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 17.2 นางสิรินุช   ตุมแก้ว  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 17.3 นางสาวณัฐสุดา   สักลอ  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
 17.4 Miss Zhan Minhua  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 17.5 Miss Yang Chunyan  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
 17.6 Miss Sun Wen    ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 17.7 นางสาวกนกพร   ภู่ปรางทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

18. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
18.1 นางสาวศศิณัฏฐ์   จันทพันธ์   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
18.2 นางสาวนุชนาฏ   อรุณสว่าง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   รองประธานกรรมการ 
18.3 Miss Li XiaoMin   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
18.4 Miss Li Ruiqing    ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
18.5 นายศตคุณ   ธาดาชลวัฒน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการและเลขานุการ 

 
19. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
19.1 นายพัฒนา     ฟ้าแลบ   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
19.2 นางสาวพิกุล   เกษม  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
19.3 Miss Ma Hao Yue   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
19.4 นางสาวธชธร   โพธิญาณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
19.5 นางสาวศิริพร  เมืองแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
20. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
20.1 นางสาวศิริวัฒน์  วุฒิเทิดสกุล ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
20.2 นางสาวเมทนี   พลยุทธศาสตร์  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
20.3 Miss Wang Xu    ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
20.4 นายพุทธิพณ  สุขจริง  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
20.5 นางสาวกัลยา  สวยงาม  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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21. คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
21.1 นายสมชาย   วงศ์สุธางศ์รัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
21.2 นางสาวชลณี  ใจจันทร์  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
21.3 นางมาลัย   บุญท้าวศิริ  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
21.4 Miss Chen Yingying  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
21.5 นางปนัดดา   ไชยวัง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการและเลขานุการ 
 
22. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
22.1 นายเจนต์   ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
22.2 นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
22.3 Mr.YOSHIYUKI HARADA ครูโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
22.4 Mr.KOICHI   OYAMA  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
22.5 Mr.HISAO  TAKAHASHI ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
22.6 นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 
23. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
23.1 นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
23.2 นางภารดี   แสงคํา  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
23.3 Mr.YOSHIYUKI HARADA ครูโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
23.4 Mr.KOICHI   OYAMA  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
23.5 Mr.HISAO  TAKAHASHI ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
23.6 นายเกียรติภูมิ  กาต๊ิบ  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการและเลขานุการ 
  
24. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
24.1 นางสาวกาญจนา  ผาติธํารงศักด์ิ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
24.2 นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
24.3 Mr.YOSHIYUKI HARADA ครูโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
24.4 Mr.KOICHI   OYAMA  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
24.5 Mr.HISAO  TAKAHASHI ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
24.6 นายเจนต์  ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
 
 
25. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
25.1 นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
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25.2 นางสาวกาญจนา  ผาติธํารงศักด์ิ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
25.3 Mr.YOSHIYUKI HARADA ครูโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
25.4 Mr.KOICHI   OYAMA  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
25.5 Mr.HISAO  TAKAHASHI ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
25.6 นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 
26. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนตามคําบอกภาษาญ่ีปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
26.1 นายเกียรติภูมิ  กาต๊ิบ  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  ประธานกรรมการ 
26.2 นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
26.3 Mr.YOSHIYUKI HARADA ครูโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
26.4 นางภารดี   แสงคํา  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันภาษาฝร่ังเศส 
1. นางสาวศุภวัลย์ คําวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปทุมรัตน์ คําแสน รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
4. นางสาวเกตุมณี   ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
27. คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาฝร่ังเศส  
27.1 รศ.ดร.ดารณี  เมืองมา   คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  ประธานกรรมการ  
27.2 Mr.Jean - Philippe Jeannerot คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  รองประธานกรรมการ  
27.3 นายไมตรี   สุขสอน   ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตํ๋าดรุณเวทย์)  กรรมการ 
27.4 นางสาวกัญญานี ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ  
27.5 นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 
27.6 นางมัทนา   เกตุสิงห์น้อย  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    
28. คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝร่ังเศส  
28.1 นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
28.2 นางรุจิรา   เครือพันธ์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   รองประธานกรรมการ  
28.3 นางสาวกัญญานี  ชวาเขียว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
28.4 นางสาวรัตนา  ดวงทิพย์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
28.5 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
28.6 นายคิณ   ประชุม   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
 29. คณะกรรมการแข่งขันการเขียนตามคําบอกภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม. 4  
 29.1 นางรุจิรา   เครือพันธ์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   ประธานกรรมการ  
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 29.2 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  รองประธานกรรมการ  
 29.3 นางสาวนภา  พาดี   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 29.4 M.Julien   Salense  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 29.5 นางมัทนา   เกตุสิงห์น้อย  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
  
30. คณะกรรมการแข่งขันร้องเพลงเด่ียวภาษาฝร่ังเศส  
30.1 นางสาวกัญญานี  ชวาเขียว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
30.2. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
30.3  นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย   ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคา  กรรมการ  
30.4 นางสาวกลิกา  นิกร   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
30.5 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการและเลขานุการ  
 
31. คณะกรรมการแข่งขันร้องเพลงหมู่ภาษาฝร่ังเศส  
31.1 นางสาวรัตนา  ดวงทิพย์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
31.2 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  รองประธานกรรมการ  
31.4 นายคิณ   ประชุม   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
31.5 นางสาวนภา  พาดี   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ 
31.6 นางรุจิรา   เครือพันธ์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการและเลขานุการ  
  
32. คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพฝร่ังเศส  
32.1 นางมัทนา   เกตุสิงห์น้อย  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
32.2 นางสาวกัญญานี  ชวาเขียว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
32.3 นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
32.4 M.Julien   Salense  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
32.5 นางสาวรัตนา  ดวงทิพย์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
32.6 นายคิณ   ประชุม   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
32.7 น.ส.กลิกา   นิกร   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
32.8 นางรุจิรา   เครือพันธ์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการและลขานุการ  
  
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1.1  นายธวัช   ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 1.1  นายธวัช   ชุมชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม         ประธานกรรมการ 
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 1.2  นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม     รองประธานฯ 
 1.3  นางนงลักษณ์    พรหมสิทธ์ิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 1.4  นายภักดี ดวงแจ่มกาญจน์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 1.5  นางฐิติกานต์ เช้ือทอง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 1.6  นางสาวแสงเทียน ช่างคํา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 1.7  นางศิริชร นันทชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
 1.8  นางวริญา มหาลาภก่อเกียรต์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 1.9  นายเฉลิมพล มาปิ๊ก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 1.10 นายสถาปัตย์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 1.11 นางสาววรนุช มาตระกูล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 1.12 นายปิยะพงษ์ ต้นวงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 1.13 นางหิรัญญา มีสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 1.14 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 1.15 นายสมพิศ คําบุญเรือง ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 1.16 นางสายใจ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 1.17 นายพิชิต ม่ังคั่ง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 1.18 นายอดุลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 1.19 นางวัชราภรณ์ โยธาดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
     1.20 นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ    
     1.21 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น     
 2.1 นางวิจิตรา ทาทอง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                     ประธานกรรมการ 
 2.2 นายอนุวัฒน์      คําฟู ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 2.3 นางบุญสิตา       วิริยะพันธ์ุ   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 2.4 นางทองศรี ค้าสม ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 2.5 นายคุณานนต์    วงค์เรือง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ 
 2.6 นางรุ่งนภา        นักกล้า ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 2.7 นางสาวปิยวรรณ  คงจักร ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 2.8 นางคีรีพร   สนชาวไพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ  
 2.9 นางสาวกุหลาบ   บุญเรือง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 2.10 นางณัฐชาภร      วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 2.11 นายสายัณห์     ชูประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 2.12 นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข   ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 2.13 นางสาวญาณิชศา   ตุ้ยเอ้ย      ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
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 2.14 นายยงค์ยุทธ เอกชัยพิทักษ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 2.15 นายปิยะพงษ์ ต้นวงค์  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
 2.16 นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
      2.17 นางสาวปณิสรา   สมฤทธ์ิ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ 
 2.18 นางปิยวรรณ        จันทร์วัง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
      2.19 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
 รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
 3.1 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว       ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                      ประธานกรรมการ 
 3.2 นายสุรจิต     จิตตางกูร  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 3.3 นายธนสกร    นักกล้า ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ  
 3.4 นายวีระพงศ์   คูวิบูลย์ศิลป์     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ 
 3.5 นางรุ่งทิวา กาวี ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 3.6 นายดิลก กิตติวรพงษ์กิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 3.7 นางศศิธร ภักด์ิสันติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 3.8 นายสถาปัตย์     หงษ์ทอง ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ 
 3.9 นางวิภาพร       สุจจรี ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 3.10 นางฐิติกานต์    เช้ือทอง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 3.11 นางณัฐชาภร    วรรณทอง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 3.12 นายปิยะพงษ์    ต้นวงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการ 
 3.13 นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ย   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 3.14 นางเพ็ญศรี       เรืองนภารัตน์   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 3.15 นางสาวสุวรรณรักษ์  ใหม่ต๊ะ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 3.16 นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
      3.17 นางสาวอัมรินทร์    นามวิจิตร ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
 3.18 นายสถิตย์ เย็นใจ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 3.19 นางณัฐชยา สมควร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
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  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประเภทที่1 สร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์  
 4.1 นางสิริรัตน์      เข่ือนแก้ว ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก                        ประธานกรรมการ 
 4.2 นายสงคราม ชินสงคราม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 4.3 นายภักดี        ดวงแจ่มกาญจน์   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 4.4 นางวลัยพร ป่ินแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พะเยา กรรมการ  
 4.5 นางสาวศิริรัตน์ บรรจบ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
       4.6 นางวัชรภรณ์ ช่อลําเจียก ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม        กรรมการ 
 4.7 นางอรพินท์            ย่ีสิบแสน  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 4.8 นางสาวฟองเพียร  ใจต๊ิบ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารใน     
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ประเภทที่2 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้  
 5.1 นายรังสรรค์ ปินใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา         ประธานกรรมการ 
 5.2 นายนราวุธ สมศักด์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้  กรรมการ 
 5.3 นางสาวจิตรวี ซ่ือสัตย์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 5.4 นางสายใจ สมจิต ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 5.5 นางสาวอรนุช สบบง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 5.6 นางขวัญชีวา คนซ่ือ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 5.7 นายณัฐพงษ์ เช้ือสะอาด ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 5.8 นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 5.9 นางกาญจนา  ก่ิงก้าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 5.10 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 5.11 นายบรรจบ     พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
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  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารใน     
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
6.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย  ประเภทที่1 สร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ 
 6.1 นางวัชรภรณ์     ช่อลําเจียก ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม                       ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวนิภาพร    นิลประภา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 6.3 นางวรัญญา     ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 6.4 นายสิทธิพงศ์ รัตน์เดชากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
  6.5 นางสาวกานดา        พงศ์นภารักษ์      ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
      6.6 นางสาวสุอัญชัญ       ชัยชนะ          ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
      6.7 นางสาวฟองเพียร ใจต๊ิบ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารใน     
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ประเภทที่2 บูรณาการความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
 7.1 นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม                 ประธานกรรมการ  
 7.2 นางโสภา ก้อคํา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 7.3 นางวันวิสาข์ พรรณกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 7.4 นางรุจิรา กองจันทร์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 7.5 นางดุษฎี จุลกะนาค ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
       7.6 นายสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 7.7 นายนาทธพงค์ แก้วสุข ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
 7.8 นายศักดิพันธ์ุ         ม่ันคง         ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ  
 7.9 นายบรรจบ พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารใน     
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น 
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 8.1 นางสาวปนิดา  หอมนาน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ 
 8.2 นายเฉลิมพล      มาปิ๊ก  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
 8.3 นายสุรพงษ์       ปันติ   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 8.4 นายสําเริง         ปัญญาใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 8.5 นางสาวจีราพร    ต๋ันแก้ว   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 8.6 นายวุฒิพงษ์       เทียมมาก  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 8.7 นายสิทธิ        อภิชัย ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 8.8 นางหิรัญญา    แก้วสุข   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 8.9 นางสาวสรัญญา   มูลมาก   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 8.10 นายอดิศักด์ิ    กองมะเริง ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
  8.11 นางสาวหญิงสินีย์   อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารใน     
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP ม.ปลาย  
 9.1 นายฌานกิรติ  รัตนปภานันท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                      ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 9.3 นายนฤพันธ์    ยินดี   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 9.4 นายวุฒิพงษ์  เทียมทอง ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 9.5 นางสาวสรัญญา   มูลมาก   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 9.6 นางหิรัญญา แก้วสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 9.7 นางกานต์ธีรา วาเพชร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 9.8 นางสาวปนิดา หอมนาน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
      9.9 นางสาวนํ้าค้าง แสงศรีจันทร์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 9.10 นายอุดม      วงศ์ศรีดา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จัดเตรียมเอกสารใน     
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
10. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น 
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 10.1 ว่าท่ีร้อยโทวินัย     ชาวน่าน ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม                          ประธานกรรมการ 
 10.2 นางจรัสศรี          สุวรรณลพ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 10.3 นายยงยุทธ ตนบุญ   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
 10.4 นางสาวสุชีรา จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 10.5 นางสาวอรพรรณ   บุญประเสริฐ   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 10.6 นางสาวแสงเทียน   ช่างคํา   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 10.7 นางดวงเดือน       ดํารงสันติพิทักษ์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
 10.8 นางประภากร ชาวเมือง ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 10.9 นางอ้อยใจ ทองเอก ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 10.10 นางสาวจาระเนตร์  สุดสม ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 10.11 นางสาวอัญชรา มูลศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
 10.12 นางขวัญชีวา       คนซ่ือ   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 10.13 นายสมพิศ          คําบุญเรือง   ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 10.14 นายฉัตราภรณ์    วงศ์ดุษฎีกาล   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 10.15 นางวัชราภรณ์      โยธาดี  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
      10.16 นางดารนุช       ปัสตัน               ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                          กรรมการ 
 10.17 นางวราภรณ์ จันทิมา ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 10.18 นางกรอบแก้ว     จันทร์ทะระ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                  
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย 
 11.1 นายอดุลย์        จันธิมา  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                 ประธานกรรมการ
 11.2 นายปรัชญา     สัมมาทรัพย์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 11.3 นางสาวเบญจมาภรณ์   กระภูฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา    กรรมการ 
 11.4 นายธงชัย  นิติวรรัตน์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

11.5 นางนาตยา อินต๊ะสาร   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
11.6 นางอ้อยใจ      ทองเอก  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 

 11.7 นางสาวแสงเทียน   ช่างคํา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม กรรมการ 
 11.8 นางประภากร ชาวเมือง  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
 11.9 นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
 11.10 นางสาววรนุช     มาตระกูล  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
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 11.11 นางสาวอัญชรา  มูลศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
 11.12 นางสายสุดา        สร้อยสวิง  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ 
 11.13 นายฉัตราภรณ์     วงศ์ดุษฎีกาล   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 11.14 นางเอ้ือการย์ นาขยัน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 11.15 นางอรอนงค์ ละคํามา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
       11.16 นางสาวศิรินันท์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม                 กรรมการ 
      11.17 นายชมนาท สมศรี ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
 11.18 นางมณีรัตน์       ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 11.19 นางตุลาพร      แสนธิ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
 มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
12. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ม.ต้น (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 12.1 นางมาลัย           ใจวุฒิ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม                      ประธานกรรมการ 
 12.2 นายจักรพงษ์        ใจการ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 12.3 นางสาวนภัสญาณ์   ไก่งาม   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 12.4 นางสาวไสว         ศักด์ิศร  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 12.5 นายพชรพล        บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
 12.6 นางสาวพัชรินทร์  โครงกาบ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 12.7 นางอุษา แสนพันธ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 12.8 นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
      12.9 นางสาวดุษณี         ปันนา              ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
 12.10 นางศิรินันท์     นุกาศ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
12. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A-MATH ม.ปลาย  (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 12.1 นายเสน่ห์  อยู่สุข  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม                    ประธานกรรมการ 
 12.2 นางศิริชร  นันทชาติ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา          กรรมการ 
 12.3 นายอดุลย์ จันทิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม                   กรรมการ 
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 12.4 นางสาวปิยะนุช     กาต๊ิบ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 12.5 นางสาวอรณีย์  สีโลปา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
       
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
13. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  SUDOKU ม.ต้น   (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 13.1 นางวรรณยุพา  โกมลวิจิตรกุล  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม                       ประธานกรรมการ 
 13.2 นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 13.3 นางพรทิพย์    กันทวี ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 13.4 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์  ผลาผล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 13.5 นางสาววรารัตน์  รุมาคม  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
 13.6 นายณัฐพล  จันทร์แว่น  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 13.7 นางสาวอรพิน คําวิลัย ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
 13.8 นางปิยะวรรณ์  เสียงเย็น  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
 13.9 นางสาวกัลยา  พริบไหว  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 13.10 นางปวิชญา จินดา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
      13.11 นายประการ  วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 13.12 นางสาวศิโรรัตน์  ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน  เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
14.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  SUDOKU ม.ปลาย (ประเภทเด่ียวและทีม) 
 14.1 นายณัฐพงษ์   เช้ือทอง  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม                ประธานกรรมการ 
 14.2 นางสาวสุวรรณรักษ์  ใหม่ต๊ะ  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
 14.3 นางสาวอัญชลี วงศ์ไชย  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 14.4 นายวรุฒม์ อินต๊ะวงศ์กา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 14.5 นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
 14.6 นายไพรสนธ์  ละอองเอ่ียม  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ 
 14.7 นางสาวอรพิน  คําวิลัย  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
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 14.8 นายณัฐพล  จันทร์แว่น  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ 
 14.9 นายอร่าม สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
      14.10 นายวรชิต  ฟูศรี  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
 14.11 นางสาวภณิดา  อุทธโยธา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน   จัดเตรียมเอกสารใน    
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน  ตัดสินผลการแข่งขัน  และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ 
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน     ประกอบด้วย 
    1. นางสาววันรักษ์     ขันหอม  ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาทธ์วิทย์ ประธานกรรมการ 
    2. นายเสน่ห์      ไชยลังกา   รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    3. ว่าที่ ร.ต. ยศ    สักลอ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
    4. นายสังคม     แก้วจินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม         กรรมการ 
    5. นางภัคจิรา    สารทอง  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
    6. นางสาวยุณีย์    ก๋าวิน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
    7. นางนันติยา     เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาทธ์วิทย์        กรรมการ 
    8. นายไตรวิทย์    อํามะ  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
    9. นายประหยัด   ปันแปง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
    10. นางรชาดา    ยาวิชัย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
    11. นางณิราพร   อิทธิยา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
    12. นางสาวจิรภิญญา เขียวลอ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
    13. นางอนุพัฒชลี     กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
    14. นางเพ็ญศรี ธิมา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
    15. นายทินกรรต์ุ     เขยสุข  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
    16. นายสุวิทย์    เทพวงศ์  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก         กรรมการ 
    17. นายอนันต์    ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม         กรรมการ     
    18. นายวิทยา    วงศ์ประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม        กรรมการ 
    19. นางพรรณวิภา    สมสะอาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24       กรรมการ 
    20. นางวิลัยพร        ชัยเมือง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    21. นายจิรัฎฐ์         สุขใจเหลือ    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 



51 
 
    1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์ ฯ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ      
ม.ปลาย ให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
    1. นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จํานวน 12 คน    กรรมการ 
    4. นางสาวรุ่งนภา มีเหมย  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    5. นางสาวโสภา นาจันทร์ นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    6. นางสาวกนกวรรณ ณ ลําพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  
    1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีของครู 
    2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขัน ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
        - ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ ฯ 
        - ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม                                         ประกอบด้วย 
    1. นางสาวรัชนีกร นําชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นางทัศนีย์  พุทธเมฆ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จํานวน 12 คน    กรรมการ 
    4. นางนงคราญ ยะตา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
    5. นางสุญาณี  ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
    6. นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    7. นางสาวสุกัญญา กองแก้ว  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    8. นางสาวเบญจมาศ ศรีอาคะ  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    9. นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
    1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
    2. บริการนํ้าด่ืม อาหารว่าง และอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
    1. นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นางอรชร  ถาคํา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
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    4. นางจงจิตร  สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    5. นางนงลักษณ์ ทาเขียว  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    6. นางสาวรุจิรา คําเผ่า  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
    7. นางสาวณัฐกานต์ อนันต์ชัยพัทธนา นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    8. นางสาวนริสรา ปันใจ  นศก. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
    1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ 
    2. จัดทําผังห้อง/สถานที่ท่ีใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน 
    3. ประกาศผลการแข่งขันเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขันแต่ละรายการ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สําหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์             ประกอบด้วย 
    1. นายจิรัฎฐ์  สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นายเมือง  ก๋าคํา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นายสิรินาวิน กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    4. นางนงคราญ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    5. นักการภารโรง   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    6. นักเรียน    โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    7. นายวิทยา  สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 
    1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะและเก้าอ้ี สําหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 10 ชุด 
    2. จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการแข่งขัน จํานวน 9 ห้อง และห้องศูนย์อํานวยการ 1 ห้อง 
    3. ติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน 
 
 6. คณะกรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์                ประกอบด้วย 
    1. นางวิลัยพร ชัยเมือง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
    2. นายจิรัฎฐ์  สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    4. นายวินัย  ตาระกา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
    5. นางดารารัตน์      ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
    6. นางสุมิตรา    จันแย้  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
    7. นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    8. นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
    10. นายวิทยา สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
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    11. นางนงคราญ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่ 
    จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการทดลองหรือแข่งขันให้ครบตามจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
 
7. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์    ประกอบด้วย 
    7.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับ ม.1-3 
1. นายวินัย        ตาระกา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัตรา    นาแพร่  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิมใจ      พรมสี  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวดรุณี     อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวอรอุมา    กาญจนี  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
6. นางจิราพร     บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายอุทัย     จันทครู  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางอําภา     บุญเทพ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
9. นางศิริพร      จําปาไหล ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางสาวมาลิณี    รักดี  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
11. นายสุวิทย์     เทพวงศ์  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
12. นางยุพาวรรณ    จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
13. นางรัตชนก    ฤาชา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางวันวิสาข์     เสมอเช้ือ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
15. นางสาวจิราภรณ์    ไชยมงคล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
16. นางศิริเพ็ญ    พรสวัสด์ิ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
17. นางยุณีย์      ก๋าวิน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
18. นางกรรณิกา    รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับ ม.4-6   ประกอบด้วย 
1. นางสาวพัชรี     วาเพชร  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญฤดี      ยะรินทร์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศานตา    เพ็ญกาสิทธ์ิ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางประนมพร     อุทธวัง  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางอรพิน     เมืองมูล  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายประสิทธ์ิ     บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
7.นางอัสมากรณ์    เกตุวีระพงศ์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางจุไรวรรณ   บุญธีระเลิศ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสิริกัญญา    ยะมา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางเจนจิรา     ชูประเสริฐ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
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11. นายอดุลย์     คมขัน  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
12. นางชุติมา    กล่ินหอม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
13. นายทินกรรต์ุ     เขยสุข  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางสุมิตรา     จันแย้  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
15. นางรมิดา   บุญมา  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
16. นางสาวเกศกนก     ใจวัง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
17. นางนงคราญ     บุญจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประทดลอง ม.1-3              ประกอบด้วย 
1. นางขวัญกมล      จางวิริยะ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิพวรรณ    เมืองมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑาทิพย์    สาพันธ์ุ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
4. นายสิทธิชัย     หวลอารมณ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางยอดกุศล     ศรีทัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวแขนภา    อําข่า  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
7. นางสาวนิตยา    อุดทาคํา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
8. นางสาวบุญทวี   กาวิระชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
9. นางนงลักษณ์    ทาเขียว  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประทดลอง ม.4-5               ประกอบด้วย 
1. นางนันติยา     เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุ่งทิวา    กองสอบ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสมพร     พิมลรัตน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางกชกานต์    ดอนศรีแก้ว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล     ทองคํา  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
6. นางรชาดา     ยาวิชัย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางปริยากร    วงศ์ชัย  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาววจี     ฉิมมา  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
9. นางสาวศิโรรัตน์  สุใจยา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
10. นางสาวรัชนีกร    นําชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ ม.1-3              ประกอบด้วย 
1. นายศราวุฒิ      จันทร์หัวนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐริณีย์    อภิวงศ์งาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
3. นายสุรกิจ     ปัสตัน  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางจิราพร     วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวบริสุทธ์ิ     มั่งค่ัง  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายสุปรีชา     สูงสกุล  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
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7. นายอนันต์     ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
8. นายศุภชัย    ทองมาเอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางพรรณวิภา   สมสะอาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
10. นายสิรินาวิน    กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ ม.4-6           ประกอบด้วย 
1. นางยุพาวดี      อภิภัชผ่องใส ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางยุพิน      พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   รองประธานกรรมการ   
3. นางสาวนภาภรณ์    ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางณอภัย      พวงมะลิ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ   เสียงห้าว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
6. นางณิราพร     อิทธิยา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางณัฐจิรา     หล้าธิ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ     บุญชัย  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
9. นายสิรินาวิน    กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3                           ประกอบด้วย 
1. นางดารารัตน์      ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายวงศพัท     วังวล  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวไพลิน    กันทะเนตร ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวทัศนา      ศิลป์ท้าว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวนันทร์ฑิฌา   ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
6. นางธีรภรณ์     วงศ์ฟูฟาน ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวอัญชลี     สักลอ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวฤทัยรัตน์     สมเป็ง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
9. นายยุทธภูมิ    จํารัส  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวพัทธนันท์   สุดยอด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
11. นางสาวจิราณัฐ    เผ่าต๊ะใจ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
12. นางวิลาวัลย์    ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6                        ประกอบด้วย 
1. นางสาวจิระพร   ใจยืน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ประธานกรรมการ 
2. นางจินดา    เช้ือเมืองพาน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางอนุพัฒชลี    กุลสะโมรินทร์ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวลัดดาวัลย์    บุญคุ้ม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวจิรภิญญา    เวียงลอ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
6. นางยุพิน      ลครแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวสุพรรษา    มันเทศสวรรค์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
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8. นางผกามาส       เวียงคํา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
9. นางมัลลิกา     คําชุ่ม  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางสาวรัตนาภรณ์    กลางหมู่  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางธาราจันทร์     สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
12. นางสาวพรรทิวา    อินทญาติ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
13. นางนุชนารถ    เมืองกรุง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางสาวอัญชลี    ดวงขยาย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
15. นางประภาภรณ์    วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.9 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3            ประกอบด้วย 
1. นายฉัตรชัย     ยะมา  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นายชํานาญ     อิทธิยา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ   
3. นางนิตยา      ทาเป๊ก  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
4. นายพันธนิจ     ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
5. นายภัทรพล     เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายวิทยา      วงศ์ประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
7. นางสาวพรรทิวา    อินทญาติ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสุภาภัค     สมศักด์ิ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางอังคณา     กันตะยา  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางสาววรรณิกา   ริกากรณ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
11. นางสาววันดา    วิลัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.10 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-5       ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาต     มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐพงศ์       วงศ์ชัย  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
3. นายพันธนิจ      ฟองอินทร์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
4. นายศักด์ิดาวุฒิ    เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสังคม      แก้วจินดา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายชํานาญ     อิทธิยา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต. ยศ    สักลอ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายปกรณ์     รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
9. นายบัญชา     อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
10.นางพรรณวิภา   สมสะอาด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
11. นางสาวเพ็ญนิภา    สดสวย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.11 การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อขั้นจากพ้ืน) ม.1-3 ประกอบด้วย 
1. นายธวัชชัย    เป็นพนัสสัก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานกรรมการ 
2. นายแอ๊ด     ชาวน่าน  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  



57 
 
3. นายอาทิตย์     สุจชารี  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายกนก     ใจกล้า  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
5. นายเฉลิมศักด์ิ     เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายทินกรรต์ุ     เขยสุข  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายปกรณ์     รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
8. นายวิทยา    สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.12 การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยด้วยมือ) ม.1-3    ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ ร.ต. ยศ    สักลอ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายธวัชชัย    เป็นพนัสสัก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ 
3. นายอาทิตย์     สุจชารี  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายกนก      ใจกล้า  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางพชร      โหจินดารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายสมหมาย    ดูเหมา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายพิทักษ์      สบบง  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
8. นายไตรวิทย์      อํามะ  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ   
9. นายเจษฎา      เสียงเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
10. นายฑีฆายุ     วงศ์ปัญญา ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
11. นายปกรณ์    รวมสุข  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
12. นายสุวิทย์     เทพวงศ์  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
13. นายวิทยา   สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.13 การแข่งขันเคร่ืองบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6   ประกอบด้วย 
1. นายแอ๊ด    ชาวน่าน  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยัน    ไทยโคกสี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรพล    เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายบัญชา    อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายกิติพงษ์    เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
7.14 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 
ประกอบด้วย 
1. นายแอ๊ด    ชาวน่าน  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยัน    ไทยโคกสี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรพล    เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
4. นายบัญชา    อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายกิติพงษ์    เพชรประดับ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขนุการ 
 
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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1. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน     ประกอบด้วย 
1. นางสาวณพสร  จินะราช  ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
2. นายผล  ยะนา   ผู้อํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
3. นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ  
4. นายเฉลียว  วรรณทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ  
5. นางสาววิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
6. นายปิติ  โกฎิยา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
7. นางวิไล   วัฒนาพร  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ  
8. นายประพันธ์  ปนยะ   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
9. นางจารุณี   ขันใจ   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ  
10. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ  
11. นางศรีไพร  เขียวงาม ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
12. นายพิภพ   ยอดอ้อย  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ 
13. นางสารภี   บุญชัย   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
14. นางธนพรรณ  ทวีโค   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
15. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
16. นางจันทร์เพ็ญ  กาชัย   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ  
17. นายภูวนัย   ไคร้ศรี   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
18. นายรังสิต   สิงห์มหาไชย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
19. นางศิริรัตน์   จองพินิจสถิต  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
20. นางสาวสายฝน  วรรณกูล  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ  
21. นางสาวกัญยา  บัวตูม   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
22. นายเขมรัฐ   วัลลังกา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
23. นางสุนันทา  อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
    1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 
    1. นางพรสาย ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นางวิไลวรรณ รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    4. นางอรพิน   ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
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    5.นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จํานวน 10 คน    กรรมการ   
มีหน้าที่  
    1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีของครู 
    2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขัน ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
         - ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ ฯ 
         - ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
3. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม   ประกอบด้วย 
    1. นางปราณี  ปรีชารัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นางพรสาย  ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    4. นางวิไลวรรณ รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    5. นางอรพิน  ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    6. นางสุพรรษา ใจบุญ  พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
    7. นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จํานวน 10 คน    กรรมการ 
มีหน้าที่ 
    1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
    2. บริการนํ้าด่ืม อาหารว่าง และอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย 
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประมวลผลการแข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 
    1. นางอรพิน  ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    2. นางวิไลวรรณ รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
    3. นางพรสาย ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    4. นางสุพรรษา ใจบุญ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้าที่ 
    1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ 
    2. จัดทําผังห้อง/สถานที่ท่ีใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน 
    3. ประกาศผลการแข่งขันเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขันแต่ละรายการ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สําหรับใช้แข่งขันทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
    1. นายมนตรี  รอตเสวก  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
    2. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    3. นายเชาว์  คําปา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    4. นายกิตติ  สุขศรีราษฏร์  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
    5. นักการภารโรงของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการ 
มีหน้าที่ 



60 
 
    1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะและเก้าอ้ี สําหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 10 ชุด 
    2. ติดป้ายประกาศรายการแข่งขันตามจุดการแข่งขันให้ชัดเจน 
 
6. คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอุตสาหกรรมฯ 
6.1 คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันอุตสาหกรรมฯ    ประกอบด้วย 
1. นายผล  ยะนา   ผู้อํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ  
2. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    รองประธานกรรมการ  
3. นางอนัญญา  สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
4. นายภูวนัย   ไคร้ศรี   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
5.นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
6. นายฉัตรชัย  สิงห์กา   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ  
7. นายกฤษฎิ์  กาบทุม  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายเชาว์    คําปา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
9. นางอรพิน  ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
    1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มงานอุตสาหกรรมฯ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ให้เป็นไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขัน ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถ่ิน ม.ต้นและ 
ม.ปลาย  ประกอบด้วย  
1. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
2. นายฉัตรชัย  สิงห์กา  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   รองประธานกรรมการ  
3. นางอนัญญา  สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
4. นายณัฐดนัย  คําคง   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
5. นางอรพิน  ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
6. นายพงศกร   บุญต่อ   ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ  
7. นายประพันธ์  จันทะนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด  
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 
6.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.ต้นและ ม.ปลาย   ประกอบด้วย  
1. นายภูวนัย   ไคร้ศรี   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
2. นายเชาว์  คําปา   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    รองประธานกรรมการ  
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3. นายผดุงสิงห์   ปงหาญ   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
4. นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
5. นางแจ่มจันทร์  เถระ  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
6. นางนงคราญ   พรหมเผ่า  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   กรรมการ  
7. นางอรพิน  ปันสุวรรณ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
6.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย ประกอบด้วย     
 1. นายฉัตรชัย   สิงห์กา   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์   ประธานกรรมการ  
 2. ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธ์ิ  จินดา   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายประภาส   ปิยะโกศล  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายณัฐดนัย  คําคง   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
 5. นายอภิลักษ์   กันคํา   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ  
 6. นายคณิต  ถูกดี  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ   
 7. นางแจ่มจันทร์  เถระ   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 8. นางวนิดา   อุทวัง   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
7.  คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะเกษตรกรรม 
7.1 คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะเกษตรกรรม  ประกอบด้วย 
1. นายมานะ  พิริยะพัฒนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ  
2. นายสัญญา  จิโนสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
3. นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
4  นายมนตรี  รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     กรรมการ  
5. นายปิติ  โกฏยา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ  
6. นายทวีชัย  สมควร   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ  
7. นางทัตชญา  กันทะวงค์ ครูโรงเรียนประชาบํารุง   กรรมการ 
8. นายสุขสันต์    หอมนาน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ/เลขานุการ  
 
มีหน้าที่ 
    1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มงานเกษตรกรรม ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ให้เป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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    2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขัน ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
7.2 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันสวนถาดช้ืน ม.ต้น    ประกอบด้วย  
 1. นายไพโรจน์   กาวิน   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
 2. นายพันธ์ศักด์ิ  แสนพรหมมา  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายพรชัย   แก่นเขียว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   กรรมการ  
 4. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ  
 5. นายทวีชัย   สมควร   ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม   กรรมการ  
 6. นายลักพงษ์   ปิงเมือง   ครูโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์   กรรมการ  
 7. นายประจวบ  เชียงแรง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 8. นายปิติ   โกฏยา   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 9. นายปริญญา   พรหมมา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
10. นายมนตรี   รอตเสวก  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการ  
11. นางทัตชญา   กันทะวงศ์  ครูโรงเรียนประชาบํารุง    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  
 1.ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันโดยละเอียด   
 2. ควบคุมการแข่งขันทักษะการจัดสวนถาดช้ืน ม.ต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 
7.3 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.ปลาย   ประกอบด้วย 
 1. นายสมคิด   จินดาวงศ์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นายสุขสันต์   หอมนาน  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
 3. นายกิตติภณ   เพียรจริง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
 4. นายไพโรจน์   กาวิน   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ  
 5. นายสมยศ   แจ่มใส   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ  
 6. นายสุรสิทธ์ิ   คงม่ัน   ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ  
 7. นายเปล่ง   ปาลี   ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
 8. นายอรุณ   จําปาไหล  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
 9. นายสาธิต   กลางหมู่  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
 10. นายสมบัติ   ชมพูชัย   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  
 1.ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันโดยละเอียด   
 2. ควบคุมการแข่งขันทักษะการแข่งขันสวนแก้ว ม.ปลาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่คณะกรรมการกลาง 
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8.  คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคหกรรม 
8.1 คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะคหกรรม    ประกอบด้วย 
1. นางวิลาวัลย์  ยอดผ่านเมือง  ผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ  
2. นายวิรัตน์  วงค์ใหญ่  รองผู้อํานวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
3. นางวิไล    วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์  กรรมการ  
4  นางนัยนา    ประวงศ์เทพ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ  
5. นางสาวพนิดา   ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ  
6. นางศิริรัตน์    จองพินิจสถิต ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ  
7. นางศรีดา    กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
8. นางปราณี  ปรีชารัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
    1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มงานคหกรรม ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ให้เป็นไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขัน ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

8.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น   ประกอบด้วย  
1. นางวิไล    วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์   ประธานกรรมการ 
2. นางนารีนารถ   อภัยลุน  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
3. นางมณฑยา  ภูแสงศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสุทิน    จันธิมา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 

8.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย    ประกอบด้วย  
1. นางวิไล    วัฒนาพร ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์   ประธานกรรมการ 
2. นางนารีนารถ   อภัยลุน  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
3. นางมณฑยา  ภูแสงศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสุทิน    จันธิมา  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 

8.4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้นและ ม.ปลาย   ประกอบด้วย  
 1. นางนัยนา    ประวงศ์เทพ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
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 2. นางฐานิตา    ประวัง    ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ  
 3. นางกรณ์วิกา   สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวจํานงค์   ไชยมงคล  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 

8.5 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทําอาหาร (นํ้าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง) ม.ต้นและ ม.ปลาย ประกอบด้วย  
1. นางสาวพนิดา   ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภา  ตันใจเพชร ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ  
3. นางวนิดา    อุทวัง  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก    กรรมการ 
4. นางปราณี  ปรีชารัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 

8.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทําอาหารคาว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
     ม.ต้น และ ม.ปลาย  ประกอบด้วย  
1. นางวรวรรณ    ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางธนพรรณ  ทวีโค  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24  กรรมการ 
3. นางจันทนา    เนาวเศรษฐ์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
5. นางลัดดาวัลย์   ศรีสุข  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 

8.7 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.ต้น และ ม.ปลาย    ประกอบด้วย 
1. นางสีดา     กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางสายพิน    ชุ่มใจ  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
3. นางศรีทอน   อ่างเกียรติกูล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 

9.  คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะธุรกิจ 
9.1 คณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะธุรกิจ     ประกอบด้วย 
1. นายเฉลียว  วรรณทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานกรรมการ  
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2. นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
3. นางสุนันทา  อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  
4. นางศรีไพร    เขียวงาม ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ  
5. นางสาวเดือนนภา   ยะมา  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ  
6. นางพรสาย  ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 
    1. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มงานธุรกิจ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ให้เป็นไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. อํานวยความสะดวกและประสานงานกับคณะกรรมการแข่งขัน ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
9.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจทั่วไประดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 1. นางศรีไพร   เขียวงาม  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
 2. นางจันทร์เพ็ญ  กาชัย   ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นางสุพิน   กันทา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
 4. นางพัชรา   จันทร์ทิพย์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ  
 5. นางสุพรรษา   ใจบุญ    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ         
มีหน้าที่ 
       1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
9.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทําบัญชีระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย   ประกอบด้วย  
 1. นางสุนันทา           อ้ายสุริทนร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
 2. นางสายพิน   ชุ่มใจ   ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
 3. นายนพดล   ธรรมใจอุด  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ  
 4. นางโสภา  บุญมี   ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ  
 5. นางสาวเดือนนภา       ยะมา  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 
 6. นางพรสาย  ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
        1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด   
        2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างท่ีคณะกรรมการกลาง 
 
คณะกรรมการดําเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ประจําปีการศึกษา 2557 โรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม  

1. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนรวมสาระฯ ภาษาไทย 
1.1  การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
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นางกรรณิการ์     มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ  
 นายวสันต์         แก้วสา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 

นางสาวปทมาภรณ์     อัมพุธ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอ้อมใจ    จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1.2  การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์     มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ  
นายวสันต์         แก้วสา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
นางสาวปทมาภรณ์     อัมพุธ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอ้อมใจ    จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1.3  การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์     มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ  
นายวสันต์         แก้วสา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
นางสาวปทมาภรณ์     อัมพุธ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอ้อมใจ    จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
1.4  การแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์     มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ  
นายวสันต์          แก้วสา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
นางสาวปทมาภรณ์     อัมพุธ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวอ้อมใจ     จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1.5  การแข่งขันทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางสาวศิรินทร์วรรณ   พันธ์วงค์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 นางมณฑา    นนท์ศรี  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 นางบานเย็น    พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

1.6  การแข่งขันทําหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  (ระดับ ม.4-6 ) ประกอบด้วย 
นางนุชรี      ขุนนํ้า  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 

 นางมณฑา    นนท์ศรี  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
 นางบานเย็น    พรหมเผ่า       ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนรวมสาระฯ คณิตศาสตร์ 
2.1  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวัน ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
นายอร่าม    สมศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาววันดา     วิลัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
นางพรรณีวงค์    ประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นายธงชัย    นิติวรรัตน์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนรวมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
3.1  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
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 (ระดับ ม.1-6 )        ประกอบด้วย 
นายอภิชาติ    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 นายอร่าม     สมศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวคริษฐา    เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
3.2  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  
 (ระดับ ม.1-6 )        ประกอบด้วย 
นายอภิชาติ    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม      ประธานกรรมการ 
นายอร่าม     สมศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นางสาวคริษฐา     เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
3.3  การแข่งขันการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
(ระดับ ม.1-6 )        ประกอบด้วย 
นายอภิชาติ    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
นายอร่าม     สมศรี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 

 นางสาวคริษฐา    เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนรวมสาระศิลปะ 

4.1  การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
 นางกรรณิการ์    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 

นางระพีพรรณ   ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
นางมยุรี    เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
นางณิชกานต์    มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
4.2  การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางระพีพรรณ   ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นางมยุรี     เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นางณิชกานต์     มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมกาและเลขานุการ
4.3  การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกาย  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์     มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นางมยุรี     เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นางณิชกานต์      มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
4.4  การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  (ระดับ ม.1-3) ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นางมยุรี    เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นางณิชกานต์    มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
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4.5  การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก  (ระดับ ม.1-3)     ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์    มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางระพีพรรณ   ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นางมยุรี    เช้ือหมอ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นางณิชกานต์    มั่งมา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   
4.6  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน (ระดับ ม.1-6) ประกอบด้วย 
นางสุขศรี    ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเปรมฤทธ์ิ    อินแต่ง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ กรรมการ 
นางวาสนา    ปาลี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นายนิรันดร์    หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ
4.7  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา(ระดับ ม.1-6) ประกอบด้วย 
นางสุขศรี    ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเปรมฤทธ์ิ    อินแต่ง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ กรรมการ 
นางวาสนา    ปาลี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นายนิรันดร์    หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
4.8  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย (ระดับ ม.1-6) ประกอบด้วย 
นางสุขศรี    ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเปรมฤทธ์ิ    อินแต่ง           ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ กรรมการ 
นางวาสนา    ปาลี           ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
นายนิรันดร์    หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
4.9  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ (ระดับ ม.1-6) ประกอบด้วย 
นางสุขศรี          ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเปรมฤทธ์ิ     อินแต่ง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ กรรมการ 
นางวาสนา         ปาลี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นายนิรันดร์        หงษ์ทอง        ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
4.10  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทออทิสติก (ระดับ ม.1-6) ประกอบด้วย 
นางสุขศรี    ปัญญา  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นายเปรมฤทธ์ิ   อินแต่ง  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์ กรรมการ 
นางวาสนา    ปาลี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
นายนิรันดร์    หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
ประกอบด้วย 
นางกรรณิการ์         มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวกชวรรณ       จันนํ้าคบ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
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 นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญกาญจน์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 

นางสาวรัฐการ          ธรรมสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีครู 

  2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
   - ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ฯ  
   - ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน  
 6.   คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม      ประกอบด้วย 

นางกรรณิการ์         มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
นางสาวกชวรรณ      จันนํ้าคบ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นางสาวจุฬาลักษณ์   บุญกาญจน์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   จํานวน 20 คน   กรรมการ 
นางสาวรัฐการ    ธรรมสิทธิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ 

2. จัดนักเรียน บริการนํ้าด่ืม อาหารและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ 
 3. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องขยายเสียงในห้องที่จําเป็นต้องใช้ จํานวน 1 ห้อง ไมโครโฟน 1 ตัว 

    (เฉพาะทักษะการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) 
7.   คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ประกอบด้วย 

1. นางกรรณิการ์        มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกชวรรณ    จันนํ้าคบ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกาญจน์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวรัฐการ       ธรรมสิทธ์ิ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ 

 2. จัดทําผังห้อง/สถานท่ีที่ใช้ในกิจกรรม 
 3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 

8.   คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สําหรับใช้แข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมประกอบด้วย 
1.   นางสาววันดา  วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2.   นางณิชกานต์   มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 

 3.   นักการภารโรงประจําอาคาร     โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
 4.  นักเรียนโรงเรียนแม่ใจ จํานวน 20 คน 

หน้าท่ี 1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสําหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจํานวน 2 ชุด 
2. จัดเตรียมห้องท่ีใช้ในการแข่งขันจํานวน 6  ห้อง ห้องเก็บตัว 1 ห้อง ห้องศูนย์อํานวยการ 1 ห้อง 
3. ติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน 

9.   คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม      ประกอบด้วย 
1. นางกรรณิการ์        มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกชวรรณ     จันนํ้าคบ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 



70 
 

3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญกาญจน์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวรัฐการ        ธรรมสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 1. ประสานงานขอเกียรติบัตรจากคณะกรรมการกลาง จํานวน 50  ใบ 
  2. ประสานขอรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการจากคณะกรรมการกลาง 
  3. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

(เกียรติบัตรให้เฉพาะผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงเท่าน้ัน  
ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ให้เกียรติบัตร) 
 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
1. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์    ประกอบด้วย 

1. นายศรีวรรณ  ปินใจ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นายเสน่ห์   ไชยลังกา รองผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์     ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวพัชรี  สารงาม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
5. นายวรันย์  ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางศิวาพร  เหล่ียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
7. นายอภิวัฒน์  พวงลําไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
8 .นายวัชระ  การสมพจน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์        ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม         ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
10.นางสาวนุสรา ปัญญานะ        ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม        ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
ให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดําเนินงาน และตัดสินการแข่งขัน 
 

2.   คณะกรรมการวินิจฉัยการตัดสินการแข่งขันทักษะ   ประกอบด้วย 
1. นายศราตรา  วงค์จุมปู  ผู้อํานวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นายญวน   ศรีชัยคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรฤกษ์    ปัญโญใหญ่  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางพัชรี    วุฒนะเดชกร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   กรรมการ 
5. นางจารุณี    ขันใจ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ 
6. นายนาวิน    กาวี  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
7. นายชัยพร   ธรรมโยธิน  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์   กรรมการ 
8. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม            กรรมการ  
9. นายรังสิต   สิงห์มหาไชย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวภคอร  สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม             กรรมการ 
11. นางสาวกัญยา  บัวตูม   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม            กรรมการ 
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12. นายไพบูลย์   ภิญโญ   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก            กรรมการ 
13. นางสาววัลยา  นาสาร   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
14. นางสาวปราณี  ไชยจันดี  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ 
15. นายเขมรัฐ   วัลลังกา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม   กรรมการ 
16. นายนันท์   ก้อนคํา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  กรรมการ 
17. นางสาวเยาวเรศ   สุรีรัตน์           ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                      กรรมการ 
18. นายวัชระ   การสมพจน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
19. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
20. นายพิภพ    ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้คําปรึกษา พิจารณา วินิจฉัย และหาข้อยุติผลการตัดสินกรณีที่มีปัญหาให้กับคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน  

 
3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขัน    ประกอบด้วย 

1. นางธัญวรัตน์   ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางศิวาพร   เหล่ียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายกัมพล   สีสัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
4. นายสุรินทร์    ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
5. นายวรันย์   ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
6. นายอภิวัฒน์   พวงลําใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
7. นางราตรี  คําปัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวสุพัฒน์  ยังม่ัง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
9. นางจิรปรียา  ชัยทะ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวศศิร์อร ศักด์ิกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
11. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
12. นายยศ  กันทาวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
13. นางสาวพัชรี  สารงาม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฎิบัติหน้าท่ีครู 
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
  ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ 

 ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
4. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการแข่งขันระดับม.ต้น 
4.1 คณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

1. นางมยุรี   ปนยะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายปริญญ์   พันธ์ดี  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายวรวิทย์   สุขล้ิม  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
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4. นายธนกฤต   ปิงนํ้าโท้ง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
5. นายชินโชติ   บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวกัญญา  บัวตูม  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 

    7. นายจรัล   ฟังเร็ว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
    8. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
    9. นางสาวพัชรี   สารงาม  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   10 .นางสาวจารุณี   ขันใจ        ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
4.2 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  ประกอบด้วย 

1. นายวรปรัชญ์   หลวงโย  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายวิราช   หม่ันการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
4. นางพรวิมล     ไชยสุข  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
5. นางชญานันทน์ หมดสังข์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชํานาญยา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
8. นายไสว     ใจวังโลก  ครูโรงเรียนฝายกวาง  กรรมการ 
9. นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวศศิร์อร  ศักด์ิกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
4.3.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3    ประกอบด้วย 

1. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายศิริขวัญ   ท้าวล่า  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยารองประธานกรรมการ 
3. นายภูมริน   ยมหา  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
4. นายยศ   กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
5. นายยุทธนันท์   กามอ้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
6. นางภคอร   สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
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4.4. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3   ประกอบด้วย 

1. นางจิรปรียา   ชัยทะ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางรุ่งทิพย์     ขันธะวงค์       ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย   จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
4. นายเกชา   ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวอําพรรณ  กันทวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
6. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสารภี   บุญชัย  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายประหยัด   วงศ์ขัติ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
9. นางสาวปราณี  ไชยจันดี  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาววัลยา  นาสาร  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
4.5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3    ประกอบด้วย 

1. นายรังสิต   สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายนาวิน   กาวี  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยพฤกษ์   บุญเรือง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
4. นางกัลยา   เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
5. นายไกรฤกษ์   ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวโสภา   มูลเทพ  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
7. นายเขมรัฐ   วัลลังกา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
8. นางศิริขวัญ    วงค์จุมพันธ์ุ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
9. นางธัญวรัตน์   ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

4.6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3   ประกอบด้วย 
1. นายไพบูลย์   ภิญโญ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี๋  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายจิราภัทร     ตาปัง         ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
4. นางพัชนี   ถูกจิตร์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
5. นายชัยพร   ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
6. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
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7. นายโยธิน   เชิดชู  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
8. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
9. นางสาววิไลวรรณ    ขันใจ     ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
10. นางธัญฐิติ   เกตุอ๊อด  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารในการ
แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.7. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3   ประกอบด้วย 

1. นายพิภพ   ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการ 
2. นายกรุง   วงค์ไชย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอิทธิพล   อินดํารงค์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
4. นายนันท์   ก้อคํา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  กรรมการ 
5. นางสาวศลักษมณ์คุณ  แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
6. นายธัญพิสิษฐ์  แบนขุนทด ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวณัฐณี   อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวศลักษมณ์คุณ   แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

การแข่งขันระดับม.ปลาย 
4.8.การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 

1. นายวรปรัชญ์   หลวงโย  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายวิราช      หม่ันการ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
4. นางพรวิมล     ไชยสุข  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
5. นางชญานันทน์ หมดสังข์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ชํานาญยา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
8. นายไสว     ใจวังโลก  ครูโรงเรียนฝายกวาง  กรรมการ 
9. นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10.นางสาวศศิร์อร  ศักด์ิกิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
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4.9.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6   ประกอบด้วย 
1. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายศิริขวัญ   ท้าวล่า  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ รองประธานกรรมการ 
3. นายภูมริน   ยมหา  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
4. นายยศ   กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
5. นายยุทธนันท์   กามอ้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
6. นางภคอร   สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร 
ในการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการ
ฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.10.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  ประกอบด้วย 

1. นายไพบูลย์   ภิญโญ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี๋  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายจิราภัทร     ตาปัง         ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
4. นางพัชนี   ถูกจิตร์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
5. นายชัยพร   ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
6. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
7. นายโยธิน   เชิดชู  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
8. นายเอกพงษ์   แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
9. นางสาววิไลวรรณ    ขันใจ     ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
10.นางธัญฐิติ   เกตุอ๊อด  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารในการ
แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.11.การแข่งขันสร้าง webpage ประเภท Text Editor    ประกอบด้วย 

1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางราตรี  คําปัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายธนกฤต   ปิงนํ้าโท้ง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
4. นายนาวิน   กาวี  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวอําพรรณ  กันทวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
6. นายรังสิต   สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
7. นายจรัล   ฟังเร็ว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  กรรมการ 
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8. นายประหยัด   วงศ์ขัติ  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
9. นายณฐกร   ขุ่ยคํา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสารภี   บุญชัย  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
 4.12.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6   ประกอบด้วย 

1. นายญวน    ศรีชัยคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายไกรฤกษ์   ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายชินโชติ   บุญสิงมา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
5. นายหาญ   นันกาวงศ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวสุพัฒน์  ยังม่ัง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
7. นางพัธนี   วุฒนะเดชกร  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.13.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6     ประกอบด้วย 

1. นางกัลยา   เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
4. นายกัมพล   สีสัน  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชัยพฤกษ์   บุญเรือง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
6. นางพัชนี   ถูกจิตร์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาววัลยา   นาสาร  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
8. นายเขมรัฐ   วัลลังกา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 
9. นางรุ่งทิพย์     ขันธะวงค์       ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวกัญญา  บัวตูม  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.14. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6   ประกอบด้วย 
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1. นายพิภพ   ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการ 
2. นายกรุง   วงค์ไชย  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอิทธิพล   อินดํารงค์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
4. นายนันท์   ก้อคํา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  กรรมการ 
5. นายธัญพิสิษฐ์  แบนขุนทด ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวณัฐณี   อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวศลักษมณ์คุณ   แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารในการ
แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์และโครงงานออกแบบเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 

1. นางสาวณพสร  จินะราช    ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพันธ์   ภาชนะ    รองผู้อํานวยการโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายวัชระ   การสมพจน์  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
4. นางพัชรี    วุฒนะเดชกร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางจารุณี    ขันใจ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
6. นายนาวิน    กาวี  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  กรรมการ 
7. นายชัยพร   ธรรมโยธิน  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
8. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายรังสิต   สิงห์มหาไชย  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
10. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
11. นางสาวภคอร  สมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
12. นางสาวกัญยา  บัวตูม   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
13. นายไพบูลย์   ภิญโญ   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
14. นางสาววัลยา  นาสาร   ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
15. นางสาวปราณี  ไชยจันดี  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
16. นายเขมรัฐ   วัลลังกา  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
17. นายนันท์   ก้อนคํา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
18. นายญวน   ศรีชัยคํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
19. นายพิภพ    ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ 
20. นายอภิชาติ    อมรินทร์  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวเยาวเรศ   สุรีรัตน์         ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
22. นายวิทยา    สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดําเนินงาน และตัดสินการแข่งขัน 
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1. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
1.1 นางมยุรี    ปนยะ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวนุสรา   ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสายพิน   อุปะละ  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
1.4 นางสาวสุกัญญา   กองแก้ว  นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
1.5 นางสาวโสภา   นาจันทร์ นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
1.6 นางสาวณรกานต์   ธนินต์ชัยพัทธนา นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
1.7 นางสาวนริสา   ปั้นใจ  นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
1.8 นางสาวรุ่งนภา   มีเหมย  นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
1.9 นางสาวสุพรรณษา   ชูเมฆ  นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ 
1.10 นางสาวเบญมาศ   ศรีอาค๊ะ  นศก.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีครู 
2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
  ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ 

 ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สําหรับการแข่งขัน   ประกอบด้วย 
2.1 นายอรรณพ   ยะตา  รองผู้อํานวยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2.2 นายเสกสรร   อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายกิตติ    สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
2.4 นายณฐกร    ขุ่ยคํา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
2.5 นายศิวะกร    แผ่นทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
2.6 นักการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมทุกคน     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1.จัดเตรียมสถานที่สําหรับการแข่งขันและอํานวยความสะดวกให้แก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําสนามการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ   ประกอบด้วย 
3.1 นายอภิชาติ   อมรินทร์ ครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม ประธานกรรมการ 
3.2 นายไกรฤกษ์   ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3.3 นายแอ๊ด     ชาวน่าน  ครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม กรรมการ 
3.4 นายสุปรีชา    สูงสกุล  ครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม กรรมการ 
3.5 นายเกชา   ธรรมขันแก้ว  ครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1.ทําสนามสําหรับการแข่งขันหุ่นยนต์และอํานวยความสะดวกให้แก่ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
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4. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน 
4.1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3      ประกอบด้วย 

1. นายเกชา     ธรรมขันแก้ว ครูโรงเรียนฟากก๊วานวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายชญานัท   บัวหลวง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
3. นายสมัย   จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
4. นางพัชรีภรณ์   ส่องเนตร ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
5. นายนันท์    ก้อคํา  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
6. นายวรันย์   ปัญญา  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวภคอร  สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.2. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3   (ในปี 57 ตัดกิจกรรรม หนังสือส่ังการ ที่ ศธ04188/256) 

1. นายพิภพ   ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานกรรมการ 
2. นายวิราช    การหม่ัน ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
3. นางศิวาพร    เหล่ียมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวปราณี  ไชยจันดี  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ 
5. นายไกรฤกษ์    ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 
4.3. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6  (ในปี 57 ตัดกิจกรรรม หนังสือส่ังการ ที่ ศธ04188/256) 

1. นายอภิวัฒน์   พวงลําไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอิทธิพล   อินดํารง  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
3. นางศิริขวัญ   วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
4. นายชินโชติ    บุญสิงห์มา ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายเอกพงษ์    แปงแก่น ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
6. นายธัญพิสิทธ์ิ    แบนขุนทด ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน การ
แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

4.4.การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6      ประกอบด้วย 
1. นายแอ๊ด     ชาวน่าน  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ 
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2. นายหาญ   นันกาวงศ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
3. นายจรัล   ฟังเร็ว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ 
4. นายปริญญ์   พันธ์ดี  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
5. นายสุรินทร์   ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
6. นางกัลยา    เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการ 
7. นายชัยพร   ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ 
8. นายวิทยา    สิทธิไพร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน 
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

4.5.การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  (ในปี 57 ตัดกิจกรรรม หนังสือส่ังการ ที่ ศธ04188/256) 
1. นายยศ   กันทายวง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญา  บัวตูม  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
3. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ 
4. นางพรวิมล     ไชยสุข  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ 
5. นายจิราภัทร     ตาปัง         ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
6 .นายวรวิทย์     สุขล้ิม  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสารใน
การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน ตัดสินผลการแข่งขัน และนําส่งเอกสารและผลการแข่งขันให้กับคณะกรรมการฝ่าย
บันทึกผลการแข่งขัน เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ       ประกอบด้วย 
     1.1 นายเจริญ   กาละ  ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
     1.2 นางเกษศิริ   วรินทร์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
     1.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มย่อยท่ี 5-6 ทุกโรงเรียน กรรมการ 
     1.4 นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนคําใต้วิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
     1.5 นายวสันต์ แก้วสา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. อํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
2. ให้คําปรึกษาและดําเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของศูนย์ฯ ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น และ  

ม.ปลาย ให้เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. คณะกรรมการดําเนินจัดการแข่งขัน      ประกอบด้วย 
    2.1 นายเจริญ   กาละ  ผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
    2.2 นางเกษศิริ   วรินทร์รักษ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    2.3 นางสิริจันทร์   ปรังการ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
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    2.4 นางสมพร   บุตรศรี  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.5 นางกรรณิการ์   มาตรมูล  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.6 นางอิสรา   ทองรุ่ง  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.7 นางนุชรี   ขุนนํ้า  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.8 นางสาวพจนารถ  อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.9 นางอรชพร   อะทะเทพ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.10 นางสาววิชุตา   วงศ์ขัติย์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    2.11 นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    2.12 นายวสันต์ แก้วสา    ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. อํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
2. ดําเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของศูนย์ฯ ภาษาไทย ประสานงานกับคณะกรรมการ

แข่งขันฝ่ายต่าง ๆ  
 

3. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประกอบด้วย 
    3.1 นางสมพร      บุตรศรี ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  ประธานกรรมการ 
    3.2 นางสาวพจนารถ     อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    3.3 นางฐิติญา    ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
    3.4 นักเรียนผู้ช่วย             โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จํานวน 10 คน กรรมการ 

หน้าที่   1. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีครู 
 2. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ ให้ครบทุกรายการ รายการละ 2 ชุด 
     - ชุดท่ี 1 นําส่งห้องศูนย์ฯ  
     - ชุดท่ี 2 ส่งมอบกรรมการตัดสินที่ห้องแข่งขัน 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม     ประกอบด้วย 
4.1 นางรัชฏา   ใจเย็น  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ   
4.2 นางบานเย็น   พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ  

 4.3 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4.4 นางสาววิชุตา   วงศ์ขัติย์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 

    4.5 นักเรียนผู้ช่วย   โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จํานวน 10 คน    กรรมการ 
4.6 นางพัชรียา   ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ   
 หน้าที่  1. ให้ความช่วยเหลือและความสะดวกแก่คณะกรรมการ 

2. จัดนักเรียน บริการนํ้าด่ืม อาหารและอาหารว่างแก่คณะกรรมการ 
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย   ประกอบด้วย 

5.1 นางจริยาภรณ์  พุทธษร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
5.2 นักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 

หน้าที่  1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมการแข่งขันทุกรายการ 
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2. จัดทําผังห้อง/สถานท่ีที่ใช้ในกิจกรรม 
3. ประกาศผลการแข่งขันเมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สําหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาไทย  ประกอบด้วย 
6.1 นายวสันต์   แก้วสา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ    

    6.2 นางรัชฎา   ใจเย็น  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ   
    6.3 นางพัชรียา  ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ   

หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่/โต๊ะสําหรับรับลงทะเบียนครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจํานวน 12 ชุด 
 2. จัดเตรียมห้องท่ีใช้ในการแข่งขันจํานวน 6  ห้อง ห้องเก็บตัว 2 ห้อง ห้องศูนย์อํานวยการ 1 ห้อง 
 3. จัดเตรียมไมรโครโฟนพร้อมเครื่องขยายสําหรับห้องที่แข่งขันท่องอาขยานและพาทีสร้างสรรค์ 

รวมทั้งติดป้ายประกาศรายการแข่งขันหน้าห้องทุกห้องให้ชัดเจน 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันภาษาไทย    ประกอบด้วย 
    7.1  นางพัชรียา   ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   ประธานกรรมการ  
    7.2 นางบานเย็น  พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ   
    7.3 นางฐิติญา   ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ   
    7.4  นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    7.5  นางสาวศิรินทร์วรรณ  พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    7.6  นางสาววิชุตา   วงศ์ขัติย์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   1. ประสานขอรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการจากคณะกรรมการกลาง 
 2. รวมรวมผลการแข่งขันพร้อมกับบันทึกผลการแข่งขันลงทะเบียนในระบบ 

 

8. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
8.1 ทักษะการอ่านเอาเร่ือง (ระดับ ม.ต้น)     ประกอบด้วย 

1) นางจันทร์แจ่ม  พงษ์พันธ์ุชัชวาล ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นางวาสนา  ปาลี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางนวลนิตย์  พูลชุม  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการ 
4) นางสาวอัมพร  เพียรการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ 
5) นางเกศรินทร์  อิวกาศ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ 
6) นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
7) นางวิภาวรรณ  สหิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ 
8) นางประภาวดี  ปันมี  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
9) นางนิชนันท์  สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
10) นางรุ่งนภา    สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

8.2 ทักษะการอ่านเอาเร่ือง (ระดับ ม.ปลาย)     ประกอบด้วย 
1) นางบานเย็น    พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
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2) นางจิระพร  ยาวิราช  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางวรีรัตน์  เสธา  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ 
4) นางจีรนันท์  พักนา  ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม กรรมการ 
5) นางสาวดุษฎี  เย็นใจ          ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24    กรรมการ 
6) นางสาวจรรยา  ทามัน  ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ 

 7) นางวิลัยวัลย์     วรรณคํา           ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
8) นางอัมพิกา  ไกรอํ่า  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม กรรมการ 
9) พระสุเมธ  ธีรปัญโญ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ 
10) นางเกศรินทร์ อิวกาศ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที่   1. คณะกรรมการทุกคนจัดเตรียมข้อสอบท่ีมีบทอ่านและคําถาม ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
รูปแบบการตอบ แบบเลือกตอบจากตัวเลือก แบเลือกตอบเชิงซ้อน หรือแบบปลายเปิดตามแนว PISA  

 2. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาทําข้อสอบ 1.30 ช่ัวโมง 
 3. กรรมการแต่ละคนจัดพิมพ์เป็นเอกสาร คนละ 10 ข้อ พร้อมกับถ่ายสําเนาจํานวน 30 ชุด 

(แยกฉบับเฉลยต่างหาก) 
 4. บรรจุซองเอกสารปิดผนึกให้เรียบร้อย 
 

   8.3  ทักษะการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ต้น)   ประกอบด้วย 
1) นางศิริวรรณ    ณ น่าน  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นางเพียงใจ  บุญประสาท ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นายวสันต์  แก้วสา  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
4) นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
 5) นางอรชพร  อะทะเทพ   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม   กรรมการ 
 6) นางสาวรวิวรรณ เช้ือเมืองพาน     ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
 7) นางสาวเกศกนกวรรณ  วงค์ใหญ่         ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24     กรรมการ 
8) นางเพลินพิศ  ทรงจํา  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
9) นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
10) นางสาวพนิดา มณีจันทร์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 
  

8.4 ทักษะการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (ระดับ ม.ปลาย)   ประกอบด้วย 
1) นางปทิตตา  อนันต์กรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางรัชฎา  ใจเย็น  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3) นายทรงกิจ  บุญยืน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
4) นางเครือวัลย์  กลมไล  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 

 5) นางสายฝน  กองแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
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 6) นางสาวเกศกนกวรรณ  วงค์ใหญ่         ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24     กรรมการ  
 7) นางสาวพัทยา  อินต๊ะเนตร        ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม    กรรมการ 

8) นายวิรัตน์  ดวงแก้ว  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
9) นางสวลี  กันทาดง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
10) นางนุชรี  ขุนนํ้า            ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   
หน้าที่  1. ประเด็นหัวข้อสําหรับการเขียนเรียงความและคัดลายมือ (เขียนเรียงความสด)  
 ระดับ ม.ต้น ประเด็นคือ “........................................................” 
 ระดับ ม.ปลาย ประเด็นคือ “........................................................” 
 ** ให้นักเรียนเลือกเขียนเนื้อหาพร้อมกับต้ังชื่อเร่ืองให้สอดคล้องกับประเด็นที่กําหนด ** 

2. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียดและใช้เวลาใน     
การแข่งขัน   1.30 ช่ัวโมง  

3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่
คณะกรรมการกลาง 

 
8.5  ทักษะการท่องอาขยานทํานองเสนาะ (ระดับ ม.ต้น)   ประกอบด้วย 

1) นางกรรณิการ์  มาตรมูล           ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางนงค์ลักษณ์ ประมล  ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวเกษร  เสาร์เรือน ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
4) นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 

 5) นางเบญจวรรณ สวัสดี  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  กรรมการ 
 6) นางพิชญา  เทพไหว            ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม    กรรมการ 
 7) นางบุญธิดา  ดวงแก้ว         ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24     กรรมการ 

8) นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์นาค ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
9) นางกาญจนา  สุปินะ  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
10) นางพัชรียา  ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

   8.6  ทักษะการท่องอาขยานทํานองเสนาะ (ระดับ ม.ปลาย)   ประกอบด้วย 
1) นางศิริธร  อุตโม         ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางเรือนคํา  คําโมนะ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นายเกษม  ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
4) นางสาวสุจินต์  สองคําชุม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  กรรมการ 

 5) นางอภิณภรณ์  ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
 6) นางนวภา              กิตนวตระกูล   ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม    กรรมการ 
 7) นายฐาปณินทร์ ทานันท์  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ     
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8) นางบุญธิดา  ดวงแก้ว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24     กรรมการ 
9) นางจรรยา  บุญปิง  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
10) นางพัชริยา  ทิศร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  1. คัดเลือกบทอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละระดับช้ัน (ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ) ดังน้ี  
  - ระดับ ม.ต้น บทหลัก ได้แก่ นิราศภูเขาทอง ส่วนบทเลือก ได้แก่ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 
  - ระดับ ม.ปลาย บทหลัก ได้แก่ พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ส่วนบทเลือก ได้แก่ สามัคคี
เภทคําฉันท์ 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องฝึกท่องทั้ง 2 บท ในวันแข่งขันให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันท่องปากเปล่าทั้ง 2 บท 
3. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
4. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่
คณะกรรมการกลาง 
 

8.7  ทักษะพาทีสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ต้น)     ประกอบด้วย 
1) นางฐิติญา  ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นางนพวรรณ  มณี  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางนพรัตน์  ปราศรัย  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
4) นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม    กรรมการ 
 5) นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
 6) นางดวงมาลย์  ชินวัตร         ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม     กรรมการ 
 7) นางโสภณิศร์  เสือพิณ        ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม    กรรมการ 
8) ว่าที่ร.ต.พิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24   กรรมการ 
9) นางสาวกุสุมา  ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
10) นางวาสนา  สินพยัคฆ์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
 

8.8 ทักษะพาทีสร้างสรรค์ (ระดับ ม.ปลาย)     ประกอบด้วย 
1) นายยงยุทธ  โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ  
4) นางฐิติญา  ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 

 5) นางอัศนีย์พร  มังคลาด  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   กรรมการ 
 6) นางพยอม  สุระวงศ์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  กรรมการ 
 7) ว่าท่ี ร.ต.วชิรวิชญ์ บุญทา           ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม   กรรมการ  

8) นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
9) นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม    กรรมการ 
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10) นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าที่  1. กําหนดหัวข้อการพูดเก่ียวกับ “วิถีไทย....ก้าวไกลสู่สากล” ที่สะท้อนถึงสภาพสังคมที่
เป็นเอกลักษณ์ไทย , ความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และระดับโลก  เช่น 
    1)  สังคมไทย  : สังคมเอ้ืออาทร  สังคมแห่งความร่วมมือ 
    2)  ศิลปวัฒนธรรมไทย  ...ในเวทีโลก 
    3)  มรดกไทย  :  มรดกทางธรรมชาติ  มรดกโลก 

  2. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
  3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่าง 

ที่คณะกรรมการกลาง 
 

8.9  ทักษะการแต่งร้อยกรอง (ระดับม.ต้น แต่งกลอนสุภาพ)   ประกอบด้วย 
1) นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางวินนา  เทพคํา  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
4) นางสาวมาลินี  พรหมศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

 5) นางสาวเจนจิรา ต้นปลูก        ครูโรงเรียนประชาบํารุง     กรรมการ 
 6) นางสาวรัตติกาล ตาลดี        ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม     กรรมการ 
 7) นางสุทธญาณ์  นามวงค์           ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 

8) นางรําเพย  คําแดงดี  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
9) นายอ้วน  ขันทะวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม  กรรมการ 
10) นางสาวนํ้าผ้ึง มั่งค่ัง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 

   8.10  ทักษะการแต่งร้อยกรอง (ระดับม.ปลาย แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 11)  ประกอบด้วย 
1) นายคนาสิทธ์ิ  สุระวงศ์  ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ประธานกรรมการ 
2) นางปรานอม  คําปา           ครูโรงเรียนพะเยาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางสิริจันทร์  ปรังการ  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4) นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ  ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ 

 5) นางณิชากมล  บัวย้อย         ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการ 
 6) นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร         ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม     กรรมการ       
 7) นายมรุต  ชลฤทธ์ิ           ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ 

8) นางสาวณิชาภัทร ใจคํา  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
9) นางกัญญารัตน์ หัวนา  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
10) นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  1. กําหนดหัวข้อสําหรับการแต่งร้อยกรอง จํานวน 3 หัวข้อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 และให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับสลากเพียง 1 หัวข้อเพื่อนําไปแต่งร้อยกรองชนิดละ 8 บท ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
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2. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 
3. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่ 

คณะกรรมการกลางขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

8.11  ทักษะการแข่งขันคําคม (ระดับม.ต้น)     ประกอบด้วย 
1) นางนงค์พรรณ สุคันธมาลา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางวิภาวรรณ  สุหิตานุเคราะห์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางวันธิดา  ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  กรรมการ 
4) นางสาวสุภาพร พรหมศรี ครูโรงเรียนประชาบํารุง   กรรมการ 

 5) นายวรพงษ์  ปัญญาช่ืน         ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม    กรรมการ 
 6) นางสาวลีลา  จํามะเทวี ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม    กรรมการ       
 7) นายเกษม  ศรีวิชัย  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 

8) นางสาวฑิฆัมพร ดวงแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
9) นางสาวดุษฎี  เย็นใจ  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
10) นางวราภรณ์  สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  
 

8.12  ทักษะการแข่งขันคําคม (ระดับม.ปลาย)     ประกอบด้วย 
1) นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2) นางนฤมล  พันธุ  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
4) นางจริยาภรณ์  พุทธษร  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 

 5) นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย  ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
 6) นายวรพงษ์  ปัญญาช่ืน         ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   กรรมการ       
 7) นายวาที  สมศรี           ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 

8) นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
9) นายสมชาย  สมชาติ  ครูโรงเรียนประชาบํารุง  กรรมการ 
10) นางสาวจิราพร ไชยชมพู  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  1. ช้ีแจงรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยละเอียด 

2. ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กําหนด และส่งผลการแข่งขันพร้อมเอกสารทุกอย่างที่
คณะกรรมการกลาง 

  
คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การจัดค่ายพักแรม ม. 1 – ม. 3   ประกอบด้วย 
    1. นายวิราช  เข่ือนแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม ประธานกรรมการ 
    2. นายไพรัช  ยอดย่ิง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
    3. นายชัยพร  เกตุพิชัย  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการ 
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    4. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
    5. นายนิวัฒน์  ดาปุก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
    6. นายยงยุทธ โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
    7. นายทรงยศ เอ่ียมสุกใส ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
    8. ว่าท่ีร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน  ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
    9. นายวสันต์  นาขยัน  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6     ประกอบด้วย 

1. นางสมพิศ  ศีติสาร   ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
2. นางสว่างจิตร  ตรีพร   ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   รองประธานกรรมการ  
3. นายนวิพันธ์  จันทร์ธีรวงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  กรรมการ  
4. นายธงชัย  มีหลาย   ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม   กรรมการ  
5. นางศนิสา  ศรีสว่าง  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ  
6. นายเกรียงไกร  กิติยศ   ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา( YC : Youth Counselor) ระดับช้ัน ม.1-3 
     1. นางฐิติวรฎา   เสาร์จันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
     3. นายทรงศักด์ิ   สาลี  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
     4. นางสาวกฤษณา   ริมปิรังสี  ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  กรรมการ 
     5. นายศุภกิจ   แก้วกันทะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
     6. นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จํานวน 6 คน    กรรมการ 
     7. นางสาววรลักษณ์  ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
4.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา( YC : Youth Counselor) ระดับช้ัน ม.4-6 
     1. นางสุนิสา   หงส์ทอง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
     2. นางรําพึง   ศรชัย  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
     3. นายทรงศักด์ิ   สาลี  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
     4. นายศุภกิจ   แก้วกันทะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
     5. นางสาวจริญญาพร  หงษ์หิน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
     6. นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  จํานวน 6 คน    กรรมการ 
     7. นางสาวรัชณี   ปิ่นสุข  ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
5.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.ต้นและ ม.ปลาย  ประกอบด้วย 
    1. นางอิสรา    ทองรุ่ง   ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม         ประธานกรรมการ 
    2. นางดวงดารา   กมลบูรณ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    3. นางวาสนา    ปาลี  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
    4. นางพิมพ์ลักษณ์   อินต๊ะวิชา ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม   กรรมการ 
    5. นางประวินวรรณ  สวาสด์ิมิตร   ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก   กรรมการ 
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    6. นางพิชญา  เทพไหว  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
    7. นางรําเพย    คําแดงดี  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
    8. นางบุญธิดา    ดวงแก้ว  ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ 
    9. นางสายฝน    กองแก้ว  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
    10. น.ส.ปุณยนุช   ก๊กศรี  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ 
    11. นายวาที   สมศรี    ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  กรรมการ 
    12. นางนงนุช   วันทิตย์  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
    13. นางกรรณิกา    พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

2.6 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์   ม.ต้นและ ม. ปลาย   ประกอบด้วย 
    1. นางอุษณีย์   จันทร์สุริยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
    2. นางวัลภา   เครือสาร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม       รองประธานกรรมการ 
    3. นางศิรินวรรณ   พันธ์วงศ์  ครูโรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม  กรรมการ 
    4. นางรัตนา   อานนท์  ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
    5. นางรําไพ    วงศ์ใหญ่  ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม   กรรมการ 
    6. น.ส.วรรณวิไล   ชุ่มใจ  ครูโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
    7. นางสินาลักษณ์   แก้วดวง  ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  กรรมการ 
    8. นางดวงมาลย์   ชินวัตน์  ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม   กรรมการ 
    9. นางนงนุช   วันทิตย์  ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  กรรมการ 
    10. นายพีรพงษ์    แนวเงินดี ครูโรงเรียนถํ้าปินวิทยาคม    กรรมการ 
    11. น.ส.วลัยพรรณ   กันตี  ครูโรงเรียนประชาบํารุง   กรรมการ 
    12. น.ส.จามจุรี   สมฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเต็มความสามารถเพื่อให้   
การแข่งขันสําเร็จลุล่วงด้วยดี  
  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
  

ส่ัง  ณ วันที่   18   สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
       
                                                   (นายศรีวรรณ ปินใจ)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
                                  ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
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