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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
ที่ ๑๘๕ / 256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

------------------------------ 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มอบให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ก าหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔  
กันยายน 256๒ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขัน และการตัดสินคัดเลือกตัวแทน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙       
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้  
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย     
    ๑. นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อ านวยการ สพม. เขต ๓๘   ประธานกรรมการ 

        ๒. นายวรินทร์  ช านาญผา รองผู้อ านวยการ สพม. เขต ๓๘    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางวราภรณ์  เอมเปีย           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๓๘ รองประธานกรรมการ 
        ๔. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯ สพม.๓๘  รองประธานกรรมการ 
      ๕. นางคมคาย  หลินเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน สพม.๓๘       กรรมการ 
        ๖. นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการ 
        ๗. นายถาวร  ปรากฏวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมการ  
        ๘. นายสุทธิ  อาดูร  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
        ๙. นายมนตรี  คงเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
        ๑๐. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ  
        ๑๑. นายประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา     กรรมการ 
        ๑๒. นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
        ๑๓. นางพนอ  เกษประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ 
        ๑๔. นายพัฒนพงษ์  สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
        ๑๕. นายวีระ  พุ่มไม้  ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
        ๑๖. นายชวลิต  ทะยะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 
        ๑๗. นายวัลลภ  เอ่ียมมะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
        ๑๘. นายอ านวย  บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
        ๑๙. นายอนุชิต  กมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการ 
        ๒๐. นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
        ๒๑. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา   กรรมการ 
        ๒๒. นายชัชวาลย์  อ่ าเทศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการ 
       ๒๓. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ        ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒  กรรมการ  
        ๒๔. นายศราวุธ  ค าแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
         ๒๕. นายสังวาลย์  พลอยด า     ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
         ๒๖. นายไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 

  



๒ 
 

         ๒๗. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ 
        ๒๘. นายสารยุทธ  เกษรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
 ๒๙. นายกฤษณธรรม  ถาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๓๐. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓๑. นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๒. นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ๓๓. นายประวิท  วิริยะพงษ์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                         
มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
            ที่ก าหนดไว้ 
 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 ๑. นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวราภรณ์  เอมเปีย           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๓๘  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯ สพม.๓๘ รองประธานกรรมการ 
      ๔. นางคมคาย  หลินเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน สพม.๓๘       กรรมการ 
 ๕. นายสมพร  สุขอร่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการ  
        ๖. นายสุทธิ  อาดูร  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 ๗  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๘. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ  
 ๙. นายประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๑๐. นายไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๑๑. นายประสาน  โชติมน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
 ๑๒. นางพนอ  เกษประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ 
   ๑๓. นายพัฒนพงษ ์ สีกา  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๑๔. นายวีระ  พุ่มไม้  ผู้อ านวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๕. นายชวลิต  ทะยะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 
 ๑๖. นายวัลลภ  เอ่ียมมะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
 ๑๗. นายอ านวย  บูรณะไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
 ๑๘. นายอนุชิต  กมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการ 
 ๑๙. นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา   กรรมการ 
 ๒๑. นายชัชวาลย์  อ่ าเทศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๒. นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ     ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒  กรรมการ  
 ๒๓. นายศราวุธ  ค าแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๔. นายสังวาลย์  พลอยด า ผู้อ านวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๕. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ 
 ๒๖. นายสรายุทธ  เกษรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
 ๒๗. นายกฤษณธรรม  ถาพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๒๘. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการ 
 ๒๙. นายประวิท  วิริยะพงษ์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
        ๓๐. นายถาวร  ปรากฏวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

 ๓๑. นายวิโรจน์  บัวคง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
     ๓๒. นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                 

๓๓. นางแพรวพรรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นางสุพรรณี ธรรมไชย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๕. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดกิจกรรม ควบคุม ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด าเนินการประสานงาน  
            ให้ค าแนะน า  ปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น   
 

๓.  คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิโรจน ์ บัวคง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพับพึง  ชูก าลัง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา        ผู้ประสานงานการแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓. นางสาวปวีนา  ใจด ี  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ช่วยประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๔. นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๕. ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ช่วยประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๖. นายสุรินทร์  ค านึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ช่วยประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 

๗. นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ช่วยประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
 ๘. นายละเอียด  จันไทย  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
           ศาสนาและวัฒนธรรม     
 ๙. นางสาวธัญวรัตน์  อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ช่วยประสานงานการแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐. นายพีระศักดิ์ นครศรี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

๑๑. นางสายรุ้ง  จันทร์สุข  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 ๑๒. นายพิเชฎ   บุญญา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ๑๓. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๑๔. นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
         กลุ่มเทคโนโลยี 

๑๕. นายปราโมทย์  วงศ์ค า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
          กลุ่มการงานอาชีพ 

 



๔ 
 

 ๑๖. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

 ๑๗. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ช่วยประสานงานการแข่งขัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

 ๑๘. นางสาวธนิตา  ชาติวุฒ ิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                                กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๙. นายสุรินทร์  ค านึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
                                                                                      กลุม่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประสานงานติดตามงานและอ านวยความสะดวกในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
                ในแต่ละรายการแข่งขันของเขตสาระต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   
            ๒. จัดห้องเรียนบนอาคารส าหรับแข่งขันในแต่ละรายการ 
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
๑. นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางบุญนิสา  กรองใจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

 3. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
4. นางสาวจ าลองลักษณ์ ซอกผา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
5. นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชืน่  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
6. นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
7. นางสาวจันทิมา  ปรากฎวงษ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
8. นางธัญญาวี  พงศ์สรสิทธิ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. เบิก  – จ่ายเงิน ตามค่าใช้จ่าย พร้อมท าบัญชี 
 ๒. จัดซื้อวัสดุตามความต้องการของแต่ละงาน 

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย 
 1. นายธวชั  ฉุยฉาย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายอ านาจ  ปาละหงษา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                กรรมการ 

3. นายสด  มอญกอดแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                กรรมการ 
 4. นายอานัติ  ปะวาระณะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                กรรมการ 
 5. นายนิยม  ดีมากมี   นักการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา            กรรมการ 
 6. นายโกเมฆ  ธรรมราช   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
 7. นางทวี  กระจง   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา        กรรมการ 
 8. นางบุญเรียม  นิวาเก้า   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
 9. นายนิธิพัฒน์  เชิดช ู   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 10. นายสุรินทร์  พยุงวงษ์  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 

11. นายบุญยืน  มั่นค า   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
12. นางรจนา  มั่นค า   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
13. นางประภาวดี  พูลล้น  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 

 14. นางสาวบุญน า  บัวงาม  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 



๕ 
 

 15. นายทิวานนท์  พลวิชัย  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
 16. นางหนูแตง  ขม้ินแก้ว  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ  

17. นายสายัน  มัน่ค า   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ  
18. นางสุนิสา  อินขาว   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
19. นางบัวลอย  ทองเงิน   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
20. นางสาววันเพ็ญ  จันทร  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
21. นางประทุม  แดงโชน  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
22. นางสาวสิรินทิพย์  เรืองรอง  เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
23. นายสุพจน์  ขันมูล   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
24. นายจิรกิตต์  แสงจันทร์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม 
  ๒. จัดตั้งและตกแต่งเวทีกลางส าหรับพิธีเปิด 
  ๓. ตั้งเต็นท์ส าหรับการแข่งขันในแต่ละรายการ    
  ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด) ประกอบด้วย 

 1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทยา  ศิลายศ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 3. นางสาวมธุริน  ตุนีย ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 4. นายฐาปกรณ์  รอดทัพ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 5. นางวรีพร  ข าเกิด   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 6. นายปณิจักษณ์  เชยชม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 7. นางสาวศรีไพร  ประหยัด  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 8. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 9. นายอนุชิต  ดวงดาว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                 กรรมการ 
 10. นายศิรวิชญ์  เจือจาน  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 11. นางสาวสรอุษา  สุนทอง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ จัดตั้งและตกแต่งเวทีกลางส าหรับพิธีเปิด 
 

7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนผังและเอกสำรประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวธนิตา  ชาติวุฒ ิ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
3. นางสาวนภิาพร  เมืองมา  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
4. นางสาวนฤมล  สุขแดง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
5. นางสาวสรอุษา  สุนทอง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
6. นางสาววันวสิา  สวสัดี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
7. นางสาวนลินี  โพธิ์ลา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการ 
8. ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
9. นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
10. นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

 



๖ 
 

11. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
12. ส.อ.จรัญ  เจสันเทียะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ๑. วางแผนผังสถานที่แข่งขันและจัดท าป้ายแผนผังประชาสัมพันธ์ 
  ๒. จัดท าคู่มือการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ๓. จัดท าป้ายติดห้องและสถานที่แข่งขันในแต่ละรายการ 
  ๔. ประสานงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 

8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
 1. นางสุพรรณี  ธรรมไชย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  

2. นางประทีป  เกิดมี   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
 3. นางมณฑา  สุวานิช   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

4. นางสาวสุวรรณา  ทิพย์แก้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
5. นางสาวธนิตา  ชาติวุฒ ิ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
6. นางวลัยลักษณ์  ประกิจ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
7. นางจีรวรรณ  กุลน้อย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
8. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
9. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บญุชู  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
10. นางสาวกานดา  ชลฤทธิ ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
11. นางอัญชลี  ศิริจรรยา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
12. นางสาวสุนันทา   แกมเงิน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
13. นางภัทรสุดา  ครอบนพรัตน์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
14. นางเมทาวี  อินทะโชติ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
15. นางสาวภัทราพร  ศรีนุช  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
16. นายดุริยะ  จองป้อ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์               กรรมการ 
17. นายภูธเรศ  ศรีเนตร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
18. นางสาวณิชาภัทร  เกตุพันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
19. นางสาวสุวรรณา  สมเคราะห์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
20. นางสาวธนชัพร  เขาเหิร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
21. นายวาฤทัย  คงดวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
22. นายณัฐพล  บาลี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
23. นายนพัฒกรณ์  พรมอ่อน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
24. นายวิศรุต  กรรณิกา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
25. นางสาวศรัญญา  มิ่งเมือง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
๒๖. นางวาสนา  ฉุยฉาย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. รับลงทะเบียนในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
   ๒. รับลงทะเบียนคณะกรรมการและประสานงานจัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายการ  
 

9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย 

 1. นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางบุญนิสา  กรองใจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
 3. นางสาวมธุริน  ตุนีย ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

4. นางอุ้ม  ชิดเชื้อ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
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5. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
6. นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
7. นางเมทาวี  อินทะโชติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
8. นางสาวจ าลองลักษณ์ ซอกผา  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
9. นางสาวรัตนาภรณ์  แช่มชืน่  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
10. นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
11. นางสาวจันทิมา  ปรากฎวงษ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
12. นางธัญญาวี  พงศ์สรสิทธิ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดหาน้ าดื่มและอาหารว่างให้แก่คณะกรรมการในวันประชุม 
  ๒. จัดหาน้ าดื่มและอาหารว่างให้แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด 

   ๓. จัดหาน้ าดื่มและอาหารกลางวันให้แก่คณะครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
 

10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  ประกอบด้วย 

 1. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายพรพล  อ่ าทอง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

3. ส.อ.จรัญ  เจสันเทียะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
4. นายวรรลพ  เกิดผล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
5. นายสด  มอญกอดแก้ว   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
6. นายสายันต์  อินต๊ะกัน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
7. นายประทีป  ไชโยธา   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
8. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
9. นางรุจรดา  ทาเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
10. นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
11. นางสาวจีระนุช  สงพูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
12. นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 30 คน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา              กรรมการ 
13. นางภัทรสุดา  ครอบนพรัตน์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. ดูแลความสงบ  ความปลอดภัย  ความเรียบร้อยบริเวณงาน   
  ๒. จัดการจราจร  และการจอดรถทุกชนิดให้เรียบร้อยเหมาะสม 

 

๑1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

1. นางแพรวพรรณ  โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นายละเอียด  จันไทย   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมกรร 
 3. นายปราโมทย์  วงศ์ค า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

4. นายวสันต์  กันชาติ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
5. นายฐาปกรณ์  รอดทัพ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

 6. นางสาวชลิตา  หาญกาย  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
 7. นายยุทธพงศ์  มูลละออง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 

8. นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ๑. ด าเนินพิธีการในการประชุมคณะกรรมการ 

  ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
  ๓. บันทึกภาพบรรยากาศการจัดงาน  
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12.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและพิธีเปิด  ประกอบด้วย 
 1. นายวิโรจน์  บัวคง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพับพึง  ชูก าลัง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 3. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวปฐมา  หล้านามวงศ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 6. นายรุ่งโรจน ์ คงประจักษ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 7. นายวรรณชัย ทะนะแก้ว  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 8. นายสังวาลย์   ชูหน้า   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 9. นายพรพล   อ่ าทอง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 10. นางบุญนิสา กรองใจ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ  
 11. นางสาวมธุริน  ตุนีย ์   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 12. นางอุ้ม  ชิดเชื้อ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 13. นางสาวธนิกุล   จงบริบูรณ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 14. นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 15. นางเมทาวี   อินทะโชติ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 16. นางสาวจ าลองลักษณ์  ซอกผา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 17. นางสาวรัตนาภรณ์   แชม่ชื่น  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ  
 18. นางสาวชณิดาภรณ์  จะประสงค์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 

19. นางสาวจันทิมา   ปรากฎวงษ ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 20. นางธัญญาวี   พงศ์สรสิทธิ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 21. นางแพรวพรรณ   โรจน์วัฒนาชัย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ๑. ด าเนินขั้นตอนพิธีการในพิธีเปิด 

  ๒. ต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด 
  ๓. ก ากับดูแลคณะนักเรียนที่ร่วมในพิธีเปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

13.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  ประกอบด้วย 

 1. นายรุ่งโรจน์   คงประจักษ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายจิรกิตต ์  แสงจันทร์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 3. นายอนุรักษ์   ตาค า   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 4. นายสมชาติ   จิตรสมัคร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 5. นายสมคิด   จิตรสมัคร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 6. นายสายัน  มั่นค า   เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 7. นายนิยม   ดีมากมี   นักการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 8. นายจรัญ  วิไลเกียรติ   เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงที่ต้องใช้ในการแข่งขันแต่ละรายการ 
   ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการแข่งขันที่ต้องใช้ 
   ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศน์ เช่น จอโทรทัศน์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน 
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๑4 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแฟ้มที่ใช้ในกำรแข่งขัน   
นำยถำวร  ปรำกฏวงษ์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     ประธำนกรรมกำร 
นำยวิโจรจน์  บัวคง       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ       รองประธำนกำรรมกำร 

 นำงสุพรรณี  ธรรมไชย            ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     กรรมกำร 
 นำงสำวทิพย์ววร  กำหลง      ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     กรรมกำร 
 นำงแพรวพรรณ โรจน์วัฒนำชัย       ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     กรรมกำร 

นำยอมรศักดิ์  เสมสันต์       ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ     กรรมกำร 
     ๑4.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแฟ้ม และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ที่ใช้ในกำรแข่งขัน  

เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
3. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
4. นางสาวมาริษา  สอนบุญเกิด    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 

 5. นางสาวอรณิชา  จินดาสวสัดิ์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
 6. นางสาวมณศิกาญจ์  เตปา    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 

7. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
      ๑4.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแฟ้ม และบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน ที่ใช้ในกำรแข่งขัน   

เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวทิพย์วรรณ  กาหลง    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    ประธานกรรมการ  
๒. นายสายันต์  อินต๊ะกัน     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๓. นายอ านาจ  ปาละหงษา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๔. นายจิรกิตต ์ แสงจันทร์    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๕. นายวสันต์  กันชาติ     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๖. นางมณฑา  สุวานิช     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๗. นางประทีป  เกิดมี     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๘. นางสาวนิภาพร  เมืองมา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๙. นางสาวนฤมล  สุขแดง     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุวรรณา  ทิพย์แก้ว    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๑. นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๒. นางสาววันวิสา  สวัสดี    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๓. นางสาวนลินี  โพธิ์ลา     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๔. ส.อ.จรัญ  เจสันเทียะ    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๕. ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๖. นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
๑๗. นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
18. นายวาฤทัย  คงดวน     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
19. นายอนุรักษ์  ตาค า     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
20. นายสมชาติ  จิตรสมัคร    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
21. นายสมศักดิ์  จิตรสมัคร    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
22. นายณัฐพล  บาลี     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
23. นายนพัตธร  โพธิ์ทอง     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 



๑๐ 
 

24. นางสาวจีรพร  บัญชาโต    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
25. นางสาวณชิาภัทร  เกตุพันธ์    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
26. นายภูธเรศ  ศรีเนตร     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
27. นางสาวสุวรรณา  สมเคราะห์    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
28. นายดุริยะ  จองป้อ     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
29. นางสาวธนัชพร  เขาเหิร    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
30. นายรัตนชัย  อินเรือน    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
31. นางสาวณัฐวิกา  มิ่งมิตร    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
32. นายนพัฒกรณ์  พรมอ่อน    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
33. นายวิศรุต  กรรณิกา     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
34. นางสาวศรัญญา  มิ่งเมือง    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
35. นางสาวฐิติมา  นาคสวน    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
36. นางสาวรมิดา  ธนัชญาเขมธนัช  นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
37. นายศิริชัย  จันทะคุณ    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
39. นายจิรกิตต์  สิงห์แก้ว    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
40. นายกฤษฎา  ทัศนา     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
41. นายศิรวิชญ์  เจือจาน     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 

มีหน้ำที ่  จัดท าแฟ้ม และบัตรประจ าตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
             สุโขทัย เขต ๑ และเขต ๒ แฟ้มบันทึกผลการแข่งขัน/ บัตรประจ าตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน / ใบลงชื่อนักเรียน /  
             กรรมการตัดสิน / กรรมการผู้ควบคุม และแบบบันทึกผลการแข่งขัน 
 

๑5. ฝ่ำยจัดพิมพ์รำยชื่อกรรมกำรจัดกำรแข่งขันเข้ำระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลกำรแข่งขันเข้ำระบบ 
 นำยชวลิต  ทะยะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยมงคลพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวศิริวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองวิทยำ  กรรมกำร 
          นำงสุภำพ  ไฝ่สัมฤทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ  กรรมกำร 
 นำงสำวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      เขต ๑ ประกอบด้วย  

๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา ประเสริฐสทิธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

      เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายวสันต์  กันชาติ       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นายสายันต์  อินต๊ะกัน      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๓. นายดุริยะ  จองป้อ     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐวิกา  มิ่งมิตร   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๕. นางสาวณิชาภัทร  เกตุพันธ์   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๖. นายภูธเรศ  ศรีเนตร    นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๗. นางสาวธนัชพร  เขาเหิร   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๘. นายวาฤทัย  คงดวน     นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๙. นางสาวสุวรรณา  สมเคราะห์   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๑๐. นายวิศรุต  กรรณิกา   นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 



๑๑ 
 

        ๑5.๑ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มเทคโนโลยี ฯ 
๑. นางนิตยา   มั่งมี  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์   กรรมการ 
๒. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 

 ๓. นางสาวสุภาพร  ปัญญา ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๑5.๒ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 

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

๑5.๓ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ  
๑. นายคัมภีร์ คมข า  ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบาง ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 

๑5.๔ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ     
 ๑. นางสาววิภา  ปิ่นหอม  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ  

๒. นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๓. นายกฤษณ์กวี สวัสด ี  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๔. นางสาวภัทรานิษฐ์  โยธา ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๕. นายอภิชาต  เม่งตรี  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 

๑5.๕ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
๑. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
๒. นางสาวรุ้งดาวัลย ์รุ่งรัตนไชย  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

๑5.๖ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

๑5.๗ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ  
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๒. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

๑5.๘ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑. นายนเรศ หนูป่า  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๒. นายวิทยา นวลจันทร ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๓. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 

๑5.๙ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
๑. นายศราวุฒ ิเนียมหอม  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 
๒. นางสาวภัทธิชา นนทธิ  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 

๑5.๑๐ ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
๑. นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ  
๒. ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    กรรมการ 

มีหน้ำที ่  กรอกรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการเข้าระบบการแข่งขัน และรวบรวม ตรวจสอบ  
           บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ 
 



๑๒ 
 

๑๖. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน  มีหน้ำที ่
1. จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันส่วนกลาง 
2. ลงทะเบียนผู้ตัดสิน (ตนเอง) และรับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน 
3. ด าเนินการตัดสินตามเกณฑ์การตัดสิน ด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
4. สรุปผลการตัดสิน และส่งรายงานการสรุปผลการตัดสินให้ผู้ประสานงานแต่ละเขตการแข่งขัน 

    1๖.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
  นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง         ประธำนกรรมกำร  

            นำยอนุชิต  กมล     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ          รองประธำนกรรมกำร 
   นำยสำรัตน์  พวงเงิน     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ กรรมกำร 
            นำงพนอ  เกษประสิทธิ์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ  กรรมกำร 
            นำยอรุณ   หอมชื่น     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมกำร 
            นำยธีรพงษ์  เข็มคง     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
            นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 

  นำงเจียม   ระวังภัย                 ครูโรงเรียนเมืองเชลียง           ผู้ประสำนงำน 
  นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม    ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๖.๑.๑ กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาววฤนดา สืบสุยะ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพรรณี อาจหาญ ครูโรงเรียนศรีนคร   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศรีไพร  ประหยัด ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ  
๔. นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการ  
๕. นางประภาวดี ทองเวียง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางคุณารักษ์   แสนสุด ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพธู  ทองดี  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนาภรณ์  ผ่องแผ้ว ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๕. นายวิเชียร   โพธิ์จันทร์ ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  

1๖.1.2. กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวทองสุข เพ็ญศรี ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยา  ประธานกรรมการ 

๒. นางรัชนีพร อรุณวิง  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวสุทัสสา  บุญเมือง ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการ  
๔. นางสาววีรวรรณ  สิทธิแสง ครโูรงเรียนวังทองวิทยา   กรรมการ   
๕. นางมารศรี  ลิ้นจี่  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  ๑. นางวริศรา  เรียงเรียบ  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 

๒. นางคุณารักษ์   แสนสุด ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสายรุ้ง  อยู่คร  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนาภรณ์  ผ่องแผ้ว ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๕. นายวิเชียร   โพธิ์จันทร์ ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



๑๓ 
 

  1๖.1.3. กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางวาสนา ฉุยฉาย  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวมาริสา  เหมันต์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นายพงศกร  ยืนยง  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นางสงกรานต์ สงวนศรี  ครโูรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางนภาพร  โพธิ์เงิน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
๔. นางชญานิศ  อนิอยู่  ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวศิริพร  เขจร  ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.1.4. กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสุภัทรา  พุทธกรณ์  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวชมภูนุช  ดิษฐ์ทอง ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นางจุฑามาศ  ศรีปา  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นางษิญาภา รัตนะธนโชค ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   กรรมการ   
๕. นางสาวภัทธิชา  นนทธิ ครโูรงเรียนเมอืงเชลียง   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวน้ าทิพย์  บ าเหน็จ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปวิตรา  โพชะนี ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๔. นางสาวอิสริยาภรณ์  พ่ึงจิตร ครโูรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายธรรมกีรติ  บวบมี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

  1๖.1.5. กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางธนาภา  อนามธวัช  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวกาญจนา วงศ์กรด ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นางษิญาภา รัตนะธนโชค ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   กรรมการ   
๕. นางสาวปวีณา  ใจด ี  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ  เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางพัทธมน  ค าพันธ์  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางเรณู  บุญอินทร์  ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางมนัสยา   พุ่มพวง  ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางกินรี   พุ่มพวง  ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๑๔ 
 

    1๖.1.6. กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายสมบัติ  ประจุ  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชญา งามสม  ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ   
๔. นางสาวรัตนาภรณ์  ช่างเรอืง ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ   
๕. นางสาวพับพึง ชูก าลัง  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ  เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางเพลินจิตร  ช านาญผา ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุธา  มั่นค า  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
๕. นางสิริวรรณ  ทัพไทย  ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.1.๗. กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย  
๑. นางจินตนา  อินพรม  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนงลักษณ์  สันตะวา ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2  รองประธานกรรมการ  
๓. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์ ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   กรรมการ  
๔. นางสาวจารุพร สวนปลิก ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางกมลวรรณ เสนวีงศ์ ณ อยุธยา ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒. นางวาสนา  ทิพพาหา  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนพล  ไชยยะ   ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางดารณี  ทันเจริญ  ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๕. นางบุญเกิด  บุญติด  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.1.๘. กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ  
๒. นางจ าเนียน สังฆะมณี  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวนิฏฐิตา  แจ่มกระจ่าง ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   กรรมการ   
๔. นางนิตยา  ทองปากน้ า ครโูรงเรียนวังทองวิทยา     กรรมการ   
๕. นางศุภิสรา  หมวกทอง ครโูรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางกมลวรรณ เสนวีงศ์ ณ อยุธยา ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒. นางเสาวนีย์  อรุณแจ้ง  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางดารณี  ทันเจริญ  ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๔. นางบุญเกิด  บุญติด  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
๕. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

 
 



๑๕ 
 

1๖.1.๙. กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสุภาพร ธรรมขันธ์  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฑิฆัมพร  ศักย์กุญภรณ์ ครโูรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวมัลธิกา ถนอมนวล ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ   
๔. นางสาวนิฏฐิตา  แจ่มกระจ่าง ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   กรรมการ   
๕. นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี  ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวกาญจนา   เรืองทุ่ง ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์ ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ หงส์ทอง ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
๔. นางดอกไม้  ทองพันธ์  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ  
๕. นางสาวนาตยา  ค าน้อย ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวอรุณวรรณ   จันทร์ทุ่ง ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. นายวิรัตน์  ปาณะดิษฐ์   ครโูรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

1๖.1.๑๐. กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ  
๒. นางไพพรรณ  ประวัง  ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นางสาวไพรินทร์  มากคล้าย ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ   
๕. นางสาวปวีณา  ใจด ี  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒. นางฐิติมา  แสงจันทร์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  หงส์ทอง ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 ๔. นางดอกไม้  ทองพันธ์  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ  
๕. นางสาวนาตยา  ค าน้อย ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
7. นายวิรัตน์  ปาณะดิษฐ์   ครโูรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

1๖.1.๑๑. กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางอรนุช จูเปีย  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ 
๒. นางณัชชา  ทองนามอญ ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชุบ นิมิตร   ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   กรรมการ 
๔. นายพงศ์ณภัทร  สืบสิริ  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๕. นางชฎาพร  รุ่งโรจน์  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นางจรัสศรี  เขาเหิน  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมีนณา  ธนันไชย ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจินตนา  มั่นคง  ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 



๑๖ 
 

๔. นางสาวปิยะชาติ  ปั้นหุ่น ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวพัชบูลย์  วงค์สืบ ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  

1๖.1.๑๒. กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภำพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖ 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายศราวุฒิ  เนียมหอม ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ  
๒. นางบังอร อ่วมแก้ว  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ  
๓. นายธเนศ มยุรา  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นายสุรชัย  ไทยสาย  ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ   
๕. นางวีรพร  ข าเกิด  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางวันทนีย์  สุขเจริญ  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางนุจรินทร์  เรืองเดช ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางรพีพรรณ  สายโกสุม ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
๔. นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า ครโูรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นายเฉลิมพล   คนตรง  ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

1๖.1.13. กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายรุ่งโรจน์  คงประจักษ์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นางสุนันท์  ชลพิทักษ์  ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธเนศ มยุรา  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   

                     ๔. นายภูวิศ  ครุฑหลวง  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
                     ๕. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางเรณู  บุญอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายวิทยา อินอยู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวกัลยา  จงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
  4. นางสาวจินตนา  มั่นคง  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
  5. นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทอง ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
  ๖. นางวิลาวัณย์  นุ้ยเงิน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
  ๗. นางสาวเมทินี  เม้าทุ่ง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.1.14. กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
                     ๑. นางสมพร  ใจหาญ  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
                     ๒. นางสาวมธุสรา  เพ็ญศรี ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา   รองประธานกรรมการ  
                     ๓. นายพงศกร  ยืนยง  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ  
                     ๔. นางสาวศิราวรรณ  เอี่ยมพงษ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
                     ๕. นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการและเลขานุการ  
 
 



๑๗ 
 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางเรณู  บุญอินทร์  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายวิทยา อินอยู่  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นางสาวกัลยา  จงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
  4. นางสาวจินตนา  มั่นคง  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
  5. นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทอง ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
  ๖. นางวิลาวัณย์  นุ้ยเงิน   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
  ๗. นางสาวเมทินี  เม้าทุ่ง   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
       

     1๖.2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
       นำยถำวร ปรำกฏวงษ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
       นำยสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองปลำหมอวิทยำคม   รองประธำนกรรมกำร 
       นำยวำทกำนต์  ศรีธรรำษฏร์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม        กรรมกำร 
       นำยวิโรจน์ บัวคง      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ    กรรมกำร 
       นำงจุฑำพร  วงศ์เกตุ            ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๖.2.1. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-ม.๓  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางชุติมา  สวนปลิก ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายมานพ ยอดเกตุ ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ   กรรมการ 
๔. นางนภสร รมณียกุล 
๕. นางวิภาวรรณ  ทะนะแก้ว 

ครโูรงเรียนเมืองเชลียง 
ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
  1.  นางทวีรัตน์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสมเกียรติ  แก้วเกต ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการ 
  ๓.  นางมอญจันทร์  ไทยกล้า ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
  ๔.  นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   กรรมการ 
  ๕.  นางสายชล  โพธิ์ดง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2.2. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาววันวิสา  สวสัดี ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกัณฑิมาพร พานมั่ง ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายวันจักรี  ค าน้อย ครโูรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    
๔. นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่าง ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๕. นางสาวศรัณยา  กลีบธง ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
                     ๑. นางสาวสภุาพร นิรันดรรัตนกิจ   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางบุญญานี  เกตุสกุล  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
                     ๓. นายสถาพร  เกิดเกตุ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
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                     ๔. นายอนรุัตน์  ข าจันทร์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
      ๕. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน    ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก      กรรมการและเลขานุการ 
1๖.2.3 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ม.๑-ม.๓ 

        คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายนิรุต  มีเกิด ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสวย ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายศิณาวุฒิ  นิลารัตน์ ครโูรงเรียนเมืองทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางวิลาวรรณ  บุญญา ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท ครโูรงเรียนสวรรค์อนนัต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

          คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
                     ๑. นายฐิตินนัท์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางดวงพร  มากล้ า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
                     ๓. นางแพรวนภา  เมฆตานี ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
                     ๔. นางสาวประทุมพร  สร้อยชื่อ ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการ    
                     ๕. นางลาวลัย์  ถาพันธ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ        
              1๖.2.4 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ม.๔-ม.๖ 
                    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุต มีเกิด ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๓. นางสาวปทิตตา คมปราชญ์ ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๔. นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
                     ๑. นายฐิตินนัท์  เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางดวงพร  มากล้ า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
                     ๓. นางแพรวนภา  เมฆตานี ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
                     ๔. นางสาวประทุมพร  สร้อยชื่อ ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการ 
                     ๕. นางลาวลัย์  ถาพันธ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2.5 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางอัญชลี ศิริจรรยา ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางรัตนา ค ามาโย ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ    
๓. นายอ าพล  พรมสุบรรณ์ ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๔. นายกฤษฏา  ดารินทร์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางสุมาลี  หมากผิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       กรรมการ 
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3. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       กรรมการ 
4. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ค า    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                 กรรมการ 

  ๕. นางสาวศุภร  สถิตย์สวรรค์   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

      1๖.2.6 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นายวรดิษฐ์  เกิดผล ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๓. นางสาวกาญจนา  ชาติไทย ครโูรงเรียทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย เนียมหอม ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางอารีย์  สาเกกูล    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       กรรมการ 
3. นางสาวสุมาลิน  ดอกไม้   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวนัจพรรณ  จุติบุตร   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม        กรรมการ 
5. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 

        1๖.2.7 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิง พิชญา  จันตะมา ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟ่ือง ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. สิบเอกจรัญ เจสันเทียะ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

          คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
      ๑. นายวุฒิพงษ์  มาลา      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
         ๒. นางปกายดาว  ปานอยู่     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
            ๓. นางอ าพร  รักสิงห์      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
            ๔. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
            ๕. นางอัจฉราภรณ์  พันธ์อุดม     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
  ๖. นายอนุชา  รุ่งโรจน ์      ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา        กรรมการ 
            ๗. นายอนิรุทธ์  พุม่อ่อน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

      1๖.2.8 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

                     ๑. นายฤทธิชัย ล้วนงาม                 ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์              ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางสาววิมลรัตน์ บุญคง             ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์               กรรมการ         
  ๓. สิบเอกจรัญ  เจสันเทียะ             ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา              กรรมการ 
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                     ๔. นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง        ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์              กรรมการ 
                     ๕. นางสาวจีระนุช สงพูล                ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา              กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายวุฒิพงษ์  มาลา        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางปกายดาว  ปานอยู่       ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

          ๓. นางอ าพร  รักสิงห์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
          ๔. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 

๕. นางอัจฉราภรณ์  พันธ์อุดม       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
                     ๖. นายอนุชา  รุ่งโรจน ์                ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
                     ๗. นายอนิรุทธ์  พุม่อ่อน        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

       1๖.2.9 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวล ายงค์ พิมพิสาร ครโูรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางพรสวรรค์ คงประจักษ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นางฐิติพร เทียนศรี ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางพรทิพย์พา นาคอาจหาญ ครโูรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ    
๕. นายภษณ  หอมเย็น ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายพรพล  อ่ าทอง ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนาภรณ์  แจ้งแก้ว       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี       ประธานกรรมการ 
2. นางศิรดา  เนียมหอม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       กรรมการ 
3. นางสมใจ  พงษ์สิงห์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม       กรรมการ 
4. นางสาวณ ฐริกชดา  พลมาก       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม      กรรมการ 
5. นางสาวธัญชนก  บุญมี        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม       กรรมการ 
6. นางพัทธ์ธีรา  ปะระมะ        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

       1๖.2.10 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายอุดร ข าคม ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๑. จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทอง ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๓. นางนภาพร ทะยะ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายไตรรงค์ กล่ าบุตร ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางสุภาวรรณ์  ชูกลิ่น ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๒. นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางอุษา  พุฒลา        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นายดุสิต  นาจรัส        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม       กรรมการ 
3. นายโรจนัสถ์  อรุณวิง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 



๒๑ 
 

4. นางศลิษา  ช านาญช่าง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางนุชลี  สุนันทวนิช        ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี       กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2.11 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

           ๑. นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง ครโูรงเรียนศรีนคร    ประธานกรรมการ 
           ๒. นายมนตรี  ขอบุญ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
                    ๓. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว                    ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
                    ๔. นางศุทธวีร์ เกิดผล ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
                    ๕. นางจิตติมา ข าคม ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ  
                    ๖. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม                 ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายเดโช  ปานอยู่         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
3. นายพิพัฒน์  ศรีสม         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
4. นายปิยพล  อินทร์สุวรรณ        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
5. นางสาวปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม      กรรมการ 
6. นางจ าปา  ทับกรุง         ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2..12 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
 ๑. นางเจียม ระวังภัย ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ              ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 ๓. นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์          กรรมการ  
 ๔. นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง                      ครโูรงเรียนศรีนคร             กรรมการ 
 ๕. นางสาวนิภาพร  เมืองมา      ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางสาวจีรภา  ตันเจริญ        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       กรรมการ 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       กรรมการ 
4. นายวันรุ่ง  มากเตรียม        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
5. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม       กรรมการ 
6. นางสาวอัยลดา  เงินขาว        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2.13 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาววรางคณา  ส าอางค์  ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
๒. นางสิริพร ภูมี  ครโูรงเรียนขุนไกรพิทยาคม           กรรมการ 
๓. นายนิติพล  เรืองฤทธิ์  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒     กรรมการ 
๔. นางนรินทร์  จีนะวุฒิ  ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา             กรรมการ 
๕. นายวรพรต  มะโนค า                    ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์         กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๒ 
 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางวาริน  สอนง่ายดี         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี  มั่นประสงค์        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       กรรมการ 
3. นางสาวสุรีย์พรรณ  นาคกุล        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางบุญเรียม  พร้อมมูล        ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวศิรินันท์  อ้นบางเขน        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2.14 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางอัญชลี  นงโพธิ์  ครูโรงเรียนศรีนคร                       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรัณย์พัทธ์  พิพิธทอง  ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา                  กรรมการ 
๓. นางสาวชารดา  บริสุทธิ์  ครูโรงเรียนวังทองวิทยา                 กรรมการ 
๔. นางสาวนิรมล  แจ่มรัตนโสภณ  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม             กรรมการ 
๕. นางสาวนฤมล  สุขแดง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางวิไล  นิลทวี          ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัตติญาภรณ์  อัมพวัน         ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา      กรรมการ 
3. นางสาวลลิตา  อาจรอด         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
4. นางสาวบุญเรียม  พร้อมมูล         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาววิภา  ปิ่นหอม          ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

1๖.2.15 กำรแข่งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

            ๑. นางวชิราภรณ์  พรมมี                    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
            ๒. นางปรียานุช  เพ็งที           ครูโรงเรียนศรีนคร                 กรรมการ 
            ๓. นายวชิรภัทร  ศรีอุดมวงศ์                ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
            ๔. นางสาวสุนิสา  นุธิกุล           ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม           กรรมการ 
            ๕. นางสาวนฤมล สุดเงิน                     ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
                    ๑. นายโรจนสัถ์  อรุณวิง           ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  ประธานกรรมการ 
                    ๒. นางณัฐวรรณ  มั่นใจ           ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม       กรรมการ 
                    ๓. นางบุญสม  อินทร์สอน          ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
                    ๔. นางสาวปาริษา  หลองเจาะ          ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
                    ๕. นายกฤษฎา  คล้ายโพธิ์ศรี          ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

      1๖.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นำยสมพร  สุขอร่ำม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
นำยศรำวุธ  ค ำแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำยวำทกำนต์  ศรีธรรำษฏร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำยสำรัตน์  พวงเงิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
นำยชัชวำลย์  อ่ ำเทศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

   นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
                    นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 

นำงปภัชญำ   บรรเทำทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
  นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 

นำยณรรตธร   คงเจริญ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
๑๖.๓.๑ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวร าพู  ช่างไชย      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 
 3. นางรมณีย์  สร้อยสน      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์  กรรมการ 
 4. นางศุภลักษณ์  พ่วงบุใหญ่     ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการ 
 5. นางราตรี  ชูวิทย ์      ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวโสภิตชา   ทะขัติ      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 2. นางกนกวรรณ   ทับเนียมนาค      ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาวศศินา   เมฆพัฒน์      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นางร าเพย   จันทร์จเร       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางสาวสิรินุช   เข็มคง       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๖.๓.๒ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร์      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 

 3. นายสมเจตน์  เนียมก้อน      ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวละอองดาว  เอี่ยมสะอาด   ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
 5. นางพิชญาภา เสงี่ยมรัมย์      ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์กลม      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวชลกาล   แก้วทุ่ง      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  3. นางสาวนราภรณ์   นาคพันธ์      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นางปัทมา   นาจรัส       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  5. นายสว่าง   จันทร์เจาะ       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๓ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

 1. นางสาวภักคีณี  จีนามูล      ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวไกรสุจิต  ขีดขั้น      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 



๒๔ 
 

3. นางสาวนิตยา  นภากาศ      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ  
4. นางสาวไพลิน  นวลหงษ์      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 

 5. นางจุรีรัตน์  วังคะออม       ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
  6. นางสุวินตา ดีแท้       ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
  7. นางสาวสุพิน ชีวะวงศ์       ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายวิษณุรักษ์   หิรัญศรี      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
2. นางศิวาพร   ศรีวราพงศ์      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

  3. นางสาวญาณนันท์   อุปถัมภ์       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  4. นางสาวอัญญารัตน์   ค าก้อน      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  5. นางปรางทิพย์   เต็มสวัสดิ์      ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๔ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
            คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

 1. นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางอัมพร  ธีรวรกุล       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 3. นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
 4. นายวันโชค  ขวัญเมือง       ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ  

5. นายไตรภูมิ  อ้ายวงค์       ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
  6. นางสาวละอองดาว  เอี่ยมสะอาด   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ   

7. นางสมรถ  จาดแดง       ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายกมล   ทับเพ็ชร       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 

 2. นายอนุทัศน์   อัศวภูมิ       ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสุภาวดี   พุฒจาด       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

  4. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  5. นายอภิสิทธิ์   ยิ้มพิน       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
  6. นายสุรพล  อุปถัมภ์        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  7. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๕ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

 1. นางสาวอุษา  ปัญโญอ้าย      ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายธีระศักดิ์  พงศ์สรสิทธิ์      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 

3. นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
4. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
5. นางเยาวรัตน์  จุ้ยคลัง       ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

 1. นางสาวจิรภา   ภูทวี       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพิมพาภรณ์  รุ่นแรก      ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

  4. นางสาวจุฑามาศ   พรหมวิหาร      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  5. นางสาวปาริชาติ   ผาสุข      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 



๒๕ 
 

๑๖.๓.๖ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

1. นางณัฐกานต์  คุรุบรรเจิดจิต      ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
  3. นางปรียา  เดี้ยมชุมพล       ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการ 
  4. นางรุจิรา  คลังคง       ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
  5. นายปิยะวัฒน์  สุขโอ       ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายนิรุตติ์   หมื่นสิน       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 

  2. นางสาววาริณี  หอมหวล      ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
  3. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  4. นายพัลลภ   นิ่มบัว       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  5. นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๗ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาววรวรรณ  ส าอางค์      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 

 2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 3. นางนิตยา  มอญกอดแก้ว      ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ  

4. นางสาวชนิดา  เสียงดัง      ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
5. นางอนันต์ บัวเพ็ง       ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

  1. นางขวัญใจ   สังข์จันทร์      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสายชล   สุกร       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

  3. นายจารึก   ใบกุ       ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  4. นางกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  5. นางสาวภัคชัญญา  ตั้งวณิชชวกร    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๘ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค       ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวจันท์ปภา  เพ่ิมพูน      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
  3. นางสาวหทัยกาญจน์  รื่นรมย์      ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 

 4. นางสาวชนิดา เสียงดัง       ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
 5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์      ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวปวีณา   คงส ี       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
  2. นายนรินทร   มนตรี       ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  3. นางสาวพรรณิพา   เมฆพัฒน์      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  4. นางสุรีวรรณ   ภู่ระหงส์      ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 
  5. นายอณันสรณ์   เทียนจรัสกุล      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๒๖ 
 

๑๖.๓.๙ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

1. นายมานพ  จันตาวงศ์       ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนิภาวรรณ  ริ่นรมย์       ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 

 3. นางสาวนภาศรี  สงสัย       ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
 4. นายเกียรตินิยม  รสลือชา      ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 

5. นางนิพรา  ใจตึก       ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

 1. นางพัชรินทร์   โพธิ์เรือง      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 2. นางณัฐกฤตา  มามี       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 3. นายสุติ   คงเผื่อน       ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

  4. นายสิน   นุ่มพรม       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  5. นางค ามี  ชัยรักษา       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๑๐ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ      ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายสด  มอญกอดแก้ว       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
 3. นางสาวประนอม  จะปิน      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
 4. นางสุรินทร์พร  มีหินกอง      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 

  5. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล  ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

 1. นางนิภาภรณ์   แคนหนอง      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรพี   อาภัย       ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 3. นางกัณทัมศ์   ทาจิตต์       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางณัฏฐชา  อ าพร       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายสันท์ชัย นัยติ๊บ       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๓.๑๑ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นายอัครเดช  อภัยศรี       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 

  2. นายวีระยุทธ  ล าดับ       ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
 3. นายสุจิน  จุ้ยคลัง       ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวเนตรนภา  ไพรสนฑ์      ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
 5. นายธนบดี  อินทร์ชื่น       ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
 1. นายธนกฤต  แก้วเขียว            ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุชา   แป้นจันทร์      ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 3. นางสาววาเลน  สวัสดี       ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 

  4. นางสาวเกื้อกูล    เรืองฤทธิ์      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๒๗ 
 

๑๖.๓.๑๒ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมิติ (3D) ปล่อยอิสระ  ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

  1. นายเอกนรินทร์  ค าอ้ัน      ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 

 3. นายประพนธ์  อ่อนพรม      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ  
4. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี      ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 

 5. นายชาตรี  พระเทพ       ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายฐมทัศน์   เข็มพล       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
2. นายอนุชา   แป้นจันทร์      ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวสายทิพย์   อ๊อดพันธ์      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาววาเลน  สวัสดี       ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายปฏิฬ   นาคทอง       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๓.๑๓ กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภำระ ม.4-6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นายชัยฤทธิ์  พรมข า       ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายอัครเดช อภัยศรี            ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
  3. นายประพนธ์  อ่อนพรม      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 

 4. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี       ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
  5. นายชาตรี  พระเทพ       ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายฐมทัศน์   เข็มพล       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
2. นายอนชุา   แป้นจันทร์      ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
3. นางสาวสายทิพย์   อ๊อดพันธ์      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาววาเลน  สวัสดี       ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
5. นายจักกฤษณ์   สุขรอด      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 

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

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

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นายประจวบ  ชูเชิด        ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์  ประธานกรรมการ 
2. นางประทีป  เกิดมี        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
3. นายธนพล  แก้วทิม        ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
4. นายเฉลิมศักดิ์  ใจบาน        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนปูถัมภ์ กรรมการ 
5. นายอาณัติ  ปะวาระณะ       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 



๒๘ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายวีรพล  ปานด า        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางรวิพร  กวางอธิษฐ์โภคิน       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
๓. นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
๔. นางสาวอภิฤดี  สุขวาปี        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นายสุระพงษ์  โพธิ์สิงห์        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.2. กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม. 4 - 6  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุนันทา  แกมเงิน       ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายนเรศ  หนูป่า        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนปูถัมภ์ กรรมการ 
3. นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว         ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์  กรรมการ 
4. นายอุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา       ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
5. นางสาวแจ่มศิริ  ทองค า       ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางกนกอร  อรุณวิง         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๓. นายธีรยุทธ  ราหุระ         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวสุพิชญา  กาวิละนันท์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวมยุรฉัตร  ขวัญแย้ม        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.3. กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม. 1 - 3  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทนา  ธราพรสกุลวงศ์      ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
3. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร     ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
4. นางสาวน้ าฝน  จตุราเพศ        ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 
5. นายวราศิลป์  อุ่มมี         ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางประกอบ  สุทธิมาศ        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งนภา  ตาดเงิน        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ  
๓. นายณัฐพล  จันทร์อิ่ม         ครูโรงเรียนเทศบาลไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
๔. นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณศิลป์        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.4. กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม. 4 - 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางจามจุรี  พูลรักษ์         ครูโรงเรียนศรีนคร   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวน้ าค้าง  หุตะวัฒนะ        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์         ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
4. นางสาวธัญชนก วงษ์บ้านใหม่        ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการ 
5. นายวรรณชัย  ทะนะแก้ว        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ  
 
 



๒๙ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ม.ปลำย ประกอบด้วย 
๑. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สาเกกูล        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางจุฑามาศ  อนุกูลวรรธกะ        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ  
๓. นายชานนท์  ผ่องฉวี         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวพิสมร  ภูธร         ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  

1๖.4.5. กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ม. 1 – 3 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นายบัญญัติ  ทองบาง         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. ว่าทีร่้อยตรีหญิงศรันยา  จันขาว        ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ  
๓. นายอนันต์  หงสาน้อย         ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการ 
๔. นายณัฐพันธ์  จันดี         ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
๕. นายฐาปกรณ์  รอดทัพ         ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายนันทวุฒิ  เดชฟุ้ง          ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. นายประสิทธิ์  แสงสูน         ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการ  
๕. นายเด่นนคร  พ้นพาล         ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.6. กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ม. 4 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี        ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิชัย  วงศ์มณี         ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม        ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ  
4. นายวัชรินทร์  บัวขาว         ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาค  กรรมการ 
5. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสมปอง  ปานเมือง         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเรวดี  ลายพาก        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๓. นายธนวัฒน์  มากบุญ         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวฉัตรระวี  ชูกลิ่น        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นายเกรียงไกร  เตชา         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.7. กำรประกวดละครคุณธรรม ม. 1 - 6  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตน์  นพเก้า         ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
2. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายไพรัตน์  พลอยเจริญ        ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
4. นายสุเมธ  ลิมปะพันธุ์         ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
5. นายอ าพล  ด่วนเดิน         ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๓๐ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 
๒. ม.ล.ภคเมธี  สายสนั่น         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นางสาวกัญจนพร  ดวงมะโน        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
๔. นายวัชรพล  ฉุยฉาย         ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวพรนิภา  สังข์ทอง        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.8. กำรประกวดละครประวัติศำสตร์ ม. 1 – 6 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
1. นางสาววาสนา  บุญญา        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา  พินิจ         ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการ 
3. นายอ านาจ  มากอยู่         ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ 
4. นายวาทิต  ยาน้อย         ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
5. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธาน กรรมการ 
๒. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   กรรมการ 
๓. นางสาวกัญจนพร  ดวงมะโน        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
๔. นายวัชรพล  ฉุยฉาย         ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวพรนิภา  สังข์ทอง        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.9. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม. 1 – 3 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
1. นางสาวชลิตา  หาญกาย        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2  นายชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว        ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์ กรรมการ 
3. ว่าที่ร.ต.เกริกชัย  ปัญญาวัน        ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
4. นายชานนท์  ภาคภูมิพงษ์        ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
5. นางนิรามัย  มั่นหมาย         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  ประธาน กรรมการ 
2. นายติณณภัทร์  นาคม         ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
3. นายสัญชัย  มีสมบูรณ์         ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการ 
4. นายสาธิต  จันสิงขรณ์         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายอวิรุทธ์  วังแก้ว         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี           กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.10. กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม. 4 – 6 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
 1. นายจ าลอง  พรมเสน         ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุพัตรา  หลักค า        ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์   กรรมการ 
 3. ว่าที่ร.ต.จตุรภัทร  เดชงัด        ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
 4. นายชโลทร  จันทร์น้ าท่วม        ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
 5. นางสาวณัฐิยา  เอี่ยมสุขใจ        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๓๑ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
 1. นายศราวุธ  โคสุวรรณ์        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางณพัฐอร  แก้วกล้า         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 3. นางสาวขนิษฐา  สุกสอน        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายประสิทธิ์  แสนสูน        ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
 5. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.4.11. กำรประกวดมำรยำทไทย ม. 1 – 3 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
 1. นางอรุณปวีณ์  สิทธิปกรณ์        ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางวนิดา  พุทธรัตน์         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
 3. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงบาง        ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
 4. นางสาวชนัฐฉญานัน  บุญชู        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 5. นางสาวมาลี  มั่นคง         ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรพร  พลแก้ว         ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
3. นางนิภา  โคตรผาย         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
4. นางสาวสิราณี  ปันทิ         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
5. นางเพชรรัตน์  ทับจาก         ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.12. กำรประกวดมำรยำทไทย ม. 4 – 6 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
 1. นางชุติมา  แก้วหล้า         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธาน กรรมการ  
 2. นางศศินา  ไทยสาย         ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
 3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน        ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการ 
 4. นายเชษฐา  กันนา         ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์ กรรมการ 
 5. นางศิริวรรณ  วชิรเมธี         ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
 1. นางสุภาพ  น้อยจันทร์        ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางสมพร  สินสมุทร         ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 3. นางสาวมธุรส  คงฟัก         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 4. นางปวีณา  กิจอุดมโภคิน        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางพิกุล  เจ๊กอยู่         ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 

1๖.4.13. กำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม. 1 – 6 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
 1. นายวิทยา  ศิลายศ         ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกานดา  ชลฤทธิ์        ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ   
 3. นางสมบัติ  เพ็งแสงทอง        ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 
 4. นายกฤตพล  กันทิยะ         ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางสาวปิยมาศ  วงค์จันทร์ท้าว       ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๓๒ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
 1. นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล        ข้าราชการบ านาญโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจันทร์สอน  กอนนา        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 3. นางสายทอง  หลากจิตร        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา    กรรมการ 
 4. นางธนัสสรณ์  ขาวทุ่ง         ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางภรณี  กังวาล         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 

 

1๖.5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  นำยสมพร  สุขอร่ำม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
  นำยประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยศรำวุธ   ค ำแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
  นำยวำทกำนต์  ศรีธรรำษฎร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม  กรรมกำร 
  นำยสำรัตน์  พวงเงิน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งวิทยำ        กรรมกำร 
  นำยชัชวำลย์  อ่ ำเทศ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม      กรรมกำร 
  นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
  นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ        รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำร 
  นำงสุภำพ  ไฝสัมฤทธิ์           รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ กรรมกำร 
  นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว            ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
  นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
๑๖.๕.๑ กำรแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 (ทีม 10 คน)  

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวปาริชาติ  กุศล   ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายประสิทธิ์  ล้นเหลือ     ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม     รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาทิตย์  ก าจัด  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์    กรรมการ 
๔. นายอิทธิพล  พิสมัย    ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา       กรรมการ 
5. นางสาวเบญจวรรณ  โสภณิ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

  1. นางสาวนิตยา  รัตนะ  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววิภาดา  สุขเกตุ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ             ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 5. นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๖.๕.๒ กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-6 (ทีม 7 – 10 คน)  

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
 1. นายวรรลพ  เกิดผล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    ประธานกรรมการ 
 2. นายมาโนช  จ ารูญ   ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นายคมกริช  แหงมปาน   ครูโรงเรียนเมืองเชลียง    กรรมการ 
 4. นายเชื้อ  พุทธา   ครูโรงเรียนศรีนคร    กรรมการ 
 5. นางสาวรัญชนา  ยะสะโน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
 



๓๓ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
  3. นายสมชาย  จินะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายสิทธิเบศร์  ยาท้วม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

5. นายพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๖.๕.๓ กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ (มวยสำกลสมัครเล่น)ม.1-ม.3 (ทีม 10 คน)  

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
  1. นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ 
  2. นายเชื้อ  พุทธา  ครูโรงเรียนศรีนคร    รองประธานกรรมการ 

  3. นายชนินทร์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 
  4. นายณัฐวุฒิ  พันธ์ประเวศสกุล ครูโรงเรียนศรีนคร   กรรมการ 

 5. นางสาวรัญชนา  ยะสะโน  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
                   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย  จินะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
  3. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายสิทธิเบศร์  ยาท้วม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

5. นายพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖.๕.๔ กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ(มวยสำกลสมัครเล่น) ม.4 - ม.6 (ทีม 10 คน)  

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
 1. นายเอกวัตร  แหนมมณี   ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ 
 2. นายสุบิน  วันมูล  ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   กรรมการ 
 4. นายชวลิต  ร าขวัญ  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ 
     5. นายประสิทธิ์  ล้นเหลอื ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นายสมชาย  จินะ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  3. นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
  4. นายสิทธิเบศร์  ยาท้วม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม           กรรมการ 

5. นายพจน์  จันทะพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๕.๕ กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน)  

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
 1. นายไพโรจน์  กันทะวงศ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ประธานกรรมการ 
 2. นายประธาน  บุตรลพ  ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวขวัญประภา  ศรีอุดม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการ 
 4. นายสุพจน์  เนียมพา  ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการ 
     5. นางสายรุ้ง  จันทร์สุข           ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๓๔ 
 

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
  3. นายธนากร  ชมภูเครือ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 4. นายอชิร  กลิ่นอ าภา  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 5. นายจักรี  จันทว ี  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  กรรมการ 
 6. นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจนาท ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการ 

 7. นายอาทิตย์  อาจกล้า  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๕.๖ กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน)  

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
 1. นายสุรกิจ  นองขมวด   ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุพินณา  ตระกูลทิพย์  ครูโรงเรียนศรีนคร    รองประธานกรรมการ 
 3. นายประกิต  โฆษิต  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ 
 4. นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์  กรรมการ 
 5. นางนพวรรณ  พิพัฒน์ศิวพงศ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางจริญ  สระชุ่ม  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวธมลพรรณ  คันธนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 4. นายอภิศักดิ์  เจียมสันต์ ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 5. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

1๖.6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์)   
นำยสุทน  ทับจำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
นำยชรินทร์  หนูเมือง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
นำยวิโรจน์  ก้อนเกตุ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์   ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวอรสิรินทร์  เพิ่มพัชรพร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม    ผู้ประสำนงำน 
นำงสุกัญญำ  ทองมำก  ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม   เลขำนุกำร 
 

1๖.6.1. กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
๑. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๓. นางสาวนุชนาถ ด่างพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    
๔. นายพงศ์สิริ น้อยอ ามาตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นายณัฐกิตต ์ กันทะชมภ ู ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม       กรรมการ 
 ๓. นางสาวจิรสุดา  พยอม  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 



๓๕ 
 

 ๔. นางสาวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
  ๕.  นายศศิน  คมข า  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

  ๖.  นางสาววันทนีย์  ทัศนา  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  7. นางชนิตา   มากเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      กรรมการและเลขานุการ  
 1๖.6.2. กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๓. นางสาวนุชนาถ ด่างพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    
๔. นายพงศ์สิริ น้อยอ ามาตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม       กรรมการ 
 ๓. นางสาวจิรสุดา  พยอม  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นางสาวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 

  ๕.  นายศศิน  คมข า  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

  ๖.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 7. นางชนิตา   มากเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      กรรมการและเลขานุการ  
1๖.6.3. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวสโรชา กวาวภวิงค์ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๓. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๔. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางชนิตา   มากเมือง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  ๓. นางสาวจิตราพร ธรรมสิทธิ์  ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๔. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
  ๕.  นางสาววันทนีย์  ทัศนา  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  ๗. นายวิโรจน ์ ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.6.4. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวสโรชา กวาวภวิงค์  ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
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๓. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๔. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์  ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางชนิตา   มากเมือง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

 ๓. นางสาวจิตราพร ธรรมสิทธิ์ ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 ๔. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๕.  นางสาววันทนีย์  ทัศนา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ก้อนเกตุ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
  1๖.6.5. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครโูรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวสโรชา กวาวภวิงค์ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
3. นายชินพัฒก์  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางชนิตา   มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวจิตราพร ธรรมสิทธิ์   ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
 ๕. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๗. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.6.6. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวสโรชา กวาวภวิงค์ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
3. นายชินพัฒก์  ตุ้มศรี ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางชนิตา   มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธารกรรมการ 

 ๒. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวจิตราพร ธรรมสิทธิ์   ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
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 ๕. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๗. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ    ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.6.7. กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นางสาวนุชนาถ ด่างพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    
๔. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๕. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นางชนิตา   มากเมือง    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    ประธารกรรมการ 

 ๒. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๓. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   กรรมการ 
 4. นายวัฒิพงค์  ปกรณ์จ ารูญ   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาวศิกพร  จินดาประชา   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์   กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม     ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   กรรมการ 
 ๗. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ     ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 1๖.6.8. กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นางสาวนุชนาถ ด่างพล้อย ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ    
๔. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    
๕. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นางชนิตา   มากเมือง      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธารกรรมการ 

 ๒. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด     ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
 ๓. นายสุรพงษ์  ประศาสตร์ศิลป์     ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายวัฒิพงค์  ปกรณ์จ ารูญ     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 5. นางสาวศิกพร  จินดาประชา     ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานสุรณ์  กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๗. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.6.9. กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ม.1-ม.3 (ทีม 2 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย  

๑. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
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๔. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๕. นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นางอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 ๒ นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
๓.  นางโชษิตา  หล่ าทุง่      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางสาวจิรสุดา  พยอม      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 5. นางชนิตา   มากเมือง      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ  
1๖.6.10. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๓. นายสันติภาพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๔. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    
๕. นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

 ๑. นางอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  ๓. นางชนิตา   มากเมือง      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๔. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

5. นายวัฒิพงค์  ปกรณ์จ ารูญ     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวศิกพร  จินดาประชา     ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานสุรณ์  กรรมการ 
7. นางสาวจิรสุดา  พยอม      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.6.11. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    
๔. นางสาวสโรชา กวาวภวิงศ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๕. นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางอรสิรินทร์ เพ่ิมพัชรพร      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  ๓. นางชนิตา   มากเมือง      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๔. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายวัฒิพงค์  ปกรณ์จ ารูญ     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิกพร  จินดาประชา     ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานสุรณ์  กรรมการ 

๗. นางสาวจิรสุดา  พยอม      ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
 



๓๙ 
 

1๖.6.12. กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ ค ายวง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๓. นายสิทธิชัย วงศ์มณี ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ    
๔. นายสันติภาพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๕. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ      ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์  ก้อนเกตุ      ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๔. นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์     ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

๕. นายศุภสิทธิ์   ยงค์เจาะ     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.6.13. กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสิทธิชัย วงศ์มณี ครูโรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ ค ายวง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๓. นายสันติภาพ อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๔. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๕. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์  ก้อนเกตุ        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์       ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

  ๕. นายศุภสิทธิ์   ยงค์เจาะ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการและเลขานุการ 
 

1๖.7  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 
  นำงพนอ  เกษประสิทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ ประธำนกรรมกำร 
  นำงปรำณี  จันทรำรำชัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณ๊ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยอธิพันธ์  ชัยศรี   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
  นำยทวีพงศ์   รอดสิน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
  นำงสำวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ ผู้ประสำนงำน 
1๖.7.1. กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    



๔๐ 
 

๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก(ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ          กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.2. กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดเอก ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนรุักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ  กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.3 กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 

 



๔๑ 
 

 ๔. นายธนากร  ศิริสุข       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.4 กำรแข่งขันเดี่ยวระนำดทุ้ม ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.5 กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    

๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.6 กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
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๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค)์ กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.7 กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.8 กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    

๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    

๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค์)  กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
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 ๓. นายเคียง   ช าน ิ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.9 กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์      ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว    ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

1๖.7.10 กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า    ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์             ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว     ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.11 กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์           ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
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1๖.7.12 กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์          ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว               ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.13 กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า     ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์               ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว              ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.14 กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า     ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์              ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว             ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.15 กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    

  



๔๕ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์                ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว               ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.16 กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์          ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ  

1๖.7.17 กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์          ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.18 กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์                ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว               ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 



๔๖ 
 

1๖.7.19 กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า      ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์                ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว               ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.20 กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย   
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์                  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว                 ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์       ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.21 กำรแข่งขันวงเครื่องสำยวงเล็ก ม.1-ม.6 (ทีม 9 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า          ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ          ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข          ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล          ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.22 กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้นวมผสมเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 (ทีม 15 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    



๔๗ 
 

๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    

๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า         ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ         ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล         ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.23 กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 (ทีม 12 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพิเชฏ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๓. นายอธิพันธ์  ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๖. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ประชาสรรค์) กรรมการ    
๗. นายบรรจง โต๊ะถม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรกิจ   มากล้ า        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
 ๓. นายเคียง   ช าน ิ        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม ฯ   กรรมการ 
 ๔. นายธนากร  ศิริสุข        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ  กรรมการ 
 ๕. นายยศอนันต์  อุ่นสกล        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.7.24 กำรแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ทีม 21 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ 

๑. นายสรวิชญ์ ค าหลวง ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวดวงสมร ศรีวิไลร าพัน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ     
๓. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขาณุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒  
๑. นายทวีพงศ์   รอดสิน        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวมลธิภา นลิฉ่ า        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓. นายเชฎฐิน ี อุ้ยวงษ์                  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
  ๔. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว                 ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 

 ๕. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์       ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๔๘ 
 

1๖.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสำกล) 
   นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
   นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ ผู้ประสำนงำน 
   นำยอเนก  อุ่นอุ้ย   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
   นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
   นำยคุณำกร   สุริยนต์   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
1๖.8.1 กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธานี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกฤษณ์กร  อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
4. นายเศกสันต์  จาดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการ    
5. นางสาววิไลลักษณ์ คิริประโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายคุณากร  สุริยนต์          ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช    อ่ าทิม          ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  ๓. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล    กรรมการ 

 ๔. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์         ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม  กรรมการ 
  ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์         ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
  ๖. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย         ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๗. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุกา 

1๖.8.2 กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธานี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกฤษณ์กร  อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
3. นายเศกสันต์  จาดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ กรรมการ    
๔. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูถัมภ์ กรรมการ    
5. นางสาววิไลลักษณ์ คิริประโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายคุณากร  สุริยนต์         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช    อ่ าทิม         ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  ๓. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล    กรรมการ 

 ๔. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม   กรรมการ 
  ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
  ๖. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๗. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๔๙ 
 

1๖.8.3 กำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธานี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวกฤษณ์กร  อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
3. นายเศกสันต์  จาดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ กรรมการ    
๔. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูถัมภ์ กรรมการ    
5. นางสาววิไลลักษณ์ คิริประโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายคุณากร  สุริยนต์          ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช    อ่ าทิม          ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์         ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

  ๔. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์         ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
  ๕. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย         ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

๖. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๗. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.8.๔ กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย  

๑. นายธานี เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกฤษณ์กร  อุตมะ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นายเศกสันต์ จาดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ กรรมการ 
๔. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูถัมภ์ กรรมการ 
5. นางสาววิไลลักษณ์ คิริประโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายคุณากร  สุริยนต์          ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช    อ่ าทิม          ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์             ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 

  ๔. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์         ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
  ๕. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย                ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

๖. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ         ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๗. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.8.๕ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นายแชน  หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

  



๕๐ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายคุณากร   สุริยนต์         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี                   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๗. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมพร  พูลเกษม        ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.๖ กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
2. นายสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นายแชน  หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายคุณากร   สุริยนต์         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๗. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรค์)  กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมพร  พูลเกษม         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.7 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
2. นายสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นายแชน หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายคุณากร   สุริยนต์         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี                 ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
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 ๗. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมพร  พูลเกษม         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.8 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
2. นายสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นายแชน หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายคุณากร   สุริยนต์         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณ์กวี  สวัสด ี         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์        ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์        ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์        ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๗. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์        ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมพร  พูลเกษม        ครโูรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.9 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายกรกช  ภูส าเภา ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๖. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์                ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการและ
เลขานุการ 
1๖.8.10 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายกรกช  ภูส าเภา ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
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๔. นายมงคล ระงับใจ 

 
ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา 

 
กรรมการ 

   

๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
 ๖. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง         ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.11 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายกรกช  ภูส าเภา ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
 ๖. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง         ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.12 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายกรกช  ภูส าเภา ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์ อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายประจวบ ชูเชิด ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายมงคล ระงับใจ ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการ    
๕. นายประดิษฐ์ ท่าชัย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์       ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์       ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
 ๖. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง          ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 
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1๖.8.13 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายแซน  หล่ าจุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นางสาววรารัตน์ ระวังการ ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๕. นายภูธิณัฐ  เวฬุมาศ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายสุนัย   ศรีม่วง        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางทศพร   พัฒนเจริญ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
 ๓.  นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางสาวบุญลือ   โชติมน        ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.14 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายแซน  หล่ าจุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นางสาววรารัตน์ ระวังการ ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๕. นายธานี  เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายสุนัย   ศรีม่วง       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางทศพร   พัฒนเจริญ          ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ  
๓.  นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 

 ๔. นางสาวบุญลือ   โชติมน       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.15 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    

๒. นางสาววรารัตน์ ระวังการ ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๓. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายสุนัย   ศรีม่วง        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางทศพร   พัฒนเจริญ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
 ๓  นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางสาวบุญลือ   โชติมน        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

 

1๖.8.16 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ    
๒. นางสาววรารัตน์ ระวังการ ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๓. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายสุนัย   ศรีม่วง        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางทศพร   พัฒนเจริญ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
 ๓  นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางสาวบุญลือ   โชติมน        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.17 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นางภิรมยา เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊ง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๓. นางมารศรี ลิ้นจี่ ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๕. นางจุฑามาศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม 2 ประกอบด้วย 
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช   อ่ าทิม           ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๕. นายเขม็เพชร  ชาติพิมาย        ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

  ๖. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.18 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นางภิรมยา เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค ์กรรมการ    
๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๔. นางจุฑามาศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นายนิรุตติ์ อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช   อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์        ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๕. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

  ๖. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 



๕๕ 
 

1๖.8.19 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นางภิรมยา เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค ์กรรมการ    
๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๔. นายนิรุตติ์ อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางจุฑามาศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช   อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์        ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๕. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

  ๖. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.20 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นางภิรมยา เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค ์กรรมการ    
๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ    
๔. นายนิรุตติ์  อินมา ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางจุฑามาศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกรกช   อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๕. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

  ๖. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.21 กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 

 3. นายกรกช อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
4. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 

 5. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 

๑. นายโพยม   ศิริพงษ์        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกรกช   อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

 ๓. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์         ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 



๕๖ 
 

 ๔. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๕. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 

  ๖. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์       ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.8.22 กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายธานี  เกิดศรี ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ    
๒. นายเศกสันต์  จาดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา๒ กรรมการ    
๓. นายสรัฏฐ์  ชวีรัตน์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๔. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายเอนก  อุ่นอุ้ย ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
  ๓. นายกรกช อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

๔. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๕. นายกฤษณ์กวี  สวัสด ี        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

1๖.8.23 กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ม.1-ม.3 (ทีม 40 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นายเสกสรร  จาดแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ประธานกรรมการ 
๒. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่ ครูโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลก(ประชาสรรค)์ กรรมการ 
๓. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการ 
๔. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นางจุฑามาศ น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  กรรมการ 
  ๓. นายกรกช อ่ าทิม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

๔. นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย       ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๕. นายกฤษณ์กวี  สวัสด ี        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

1๖.9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระนำฏศิลป์) 
    นำยประกอบ  พงศ์พันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ ประธำนกรรมกำร 

   นำยวีระ  พุ่มไม้   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลิไทพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
   นำงปรำณี  จันทรำรำชัย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธำนกรรมกำร 
   นำงกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง   ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ ผู้ประสำนงำน 
   นำงมัลลิกำ  อรัญศรี   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ผู้ประสำนงำน 
   นำงรัชนี   พุดซ้อน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 

    นำงสำวสุพัฒตรำ  เปรมปรี  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม  ผู้ประสำนงำน 
1๖.9.๑. กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๐ คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๓. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๕. นางจุฑามาศ  น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางรัชนี  พุดซ้อน        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง       ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี   กรรมการ 
 ๓. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง       ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี       ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาววิไลลักษณ์  พานเรือง       ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๒ กำรแข่งขนัร ำวงมำตรฐำน ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๐ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางจุฑามาศ  น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาววิไลลักษณ์  พานเรือง        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๓ กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ 
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๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางธารารัตน์  ใจดี ครูโรงเรียนเมืองด้ง กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอยด้วย 
๑. นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาววิไลลักษณ์  พานเรือง        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๔ กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ 
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางธารารัตน์  ใจดี ครูโรงเรียนเมืองด้ง กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาววิไลลักษณ์  พานเรือง        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๕ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางจุฑามาศ  น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาววิไลลักษณ์  พานเรือง        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๖ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๒ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ 
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๓. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางจุฑามาศ  น้อยยม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
 ๓. นางณัฐจิรา  สุขมา         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยฯ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม      กรรมการ 
 ๕.  นางสาววิไลลักษณ์  พานเรือง        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๗ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.๑-ม.๓ (ทีม ๑๖ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางธารารัตน์  ใจดี ครูโรงเรียนเมืองด้ง กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม      กรรมการ 
 ๔. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางณัฐจิรา  สุขมา         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.9.๘ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.๔-ม.๖ (ทีม ๑๖ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางมัลลิกา อรัญศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพริมภัค ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
3. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ 
๔. นางนิ่มนวล ขอบเหลือง ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางธารารัตน์  ใจดี ครูโรงเรียนเมืองด้ง กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางรัชนี  พุดซ้อน         ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม         กรรมการ 
 ๔. นางกนกทิพย์   กลิ่นทุ่ง        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางณัฐจิรา  สุขมา         ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



๖๐ 
 

1๖.9.๙ กำรแข่งขันกำรแสดงตลก ม.๑-ม.๖ (ทีม ๕ คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย  

1. นายอธิพันธ์ ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนเมืองศรีนคร กรรมการ    
3. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  ๑. นายประสพ  แก้วบังเกิด        รองผู้อ านวยการครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 

 ๒. นายชูชิด  เขียวคล้าย         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
   3. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.9.๑๐ กำรแข่งขันกำรแสดงมำยำกล ม.๑-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย   

1. นายอธิพันธ์ ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
3. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  ๑. นายประสพ  แก้วบังเกิด          รองผู้อ านวยการครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ 

 ๒. นายชูชิด  เขียวคล้าย         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
   3. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด        ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 

1๖.10 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
นำยเรืองวิทย์  ปรำกฎวงษ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธำนกรรมกำร 
นำยศรำวุธ  ค ำแก้ว    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำยสังวำลย์  พลอยด ำ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยำงซ้ำยพิทยำคม กรรมกำร 
นำยประวิท  วิริยะพงษ์    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
นำยพนม  อวยพร                    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
นำงปรำณี  จันทรำรำชัย            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมกำร 
นำงสำวประภัสสร  วงศ์ไชวะ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ  กรรมกำร 
นำงนลิน์ภำณี   กรศรีมหำลำภ   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำงสำวปิญำณี   บูรณะชำต   ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  กรรมกำร 
นำยวิชัย  สำยค ำอิน    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  1๖.10.๑ กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.ต้น 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกนกพร  นวมนาค  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวชนิดา อินผ่อง   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 กรรมการ 
๔. Mr.Jackson Barber         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์       กรรมการ 
๕. นางสาววรารัตน์  ระวังการ  ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
 
 



๖๑ 
 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวนงนุช  โคเรือง          ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางมัญชุสา    ศรีวิเศษ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
๔. Mr. Sarel Myburgh       ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางขวัญใจ   สุวรรณโรจน ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๒ กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.ปลำย 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
  ๑. นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสิริอมร  หวลหอม  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. Mr. Gretchelle Babeyon      ครูโรงเรียนเมืองเชลียง      กรรมการ 
๔. นายปัทพงษ์  นักธรรม   ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวทองสุข  มั่นเกิด  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางกัญชลิกา  มายเบิร์ก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Lhea Mae Petines Delantar ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. Mr. Salvatorre D Bernardino    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                  กรรมการ 
๕. นางเตือนใจ  เชื้อประดิษฐ์  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๓ กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์   ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาภรณ์  บัวกล้า  ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววันวิสาข์  ชมกลิ่น  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ  
๕. นางสาวนลินี  โปร่งนุช   ครูโรงเรียนวังทองวิทยา  กรรมการและเลขานุการ     

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย      
           ๑. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางสรินยา  เทศสิงห์   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบุญมา  ไทยรี่   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยา  กรรมการ 
๔. Miss Michelle     Smiit               ครูโรงเรียนอุดมดรุณี          กรรมการ   

  ๕. นางสิริรัตน์   โชติปัญญาชีพ  ครูโรงเรียนลิไทวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.10.๔ กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

  ๑. นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์   ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนุจรีย์  พ่วงเฟ่ือง  ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
๔. Mr.Ian Montanez   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๕. นายฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์       ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๖๒ 
 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย    
  ๑. นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวคนึงนุช  นารถบุญ  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
๔. Miss Sarah  Jill  Losaria                ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยาคม       กรรมการ 

 ๕. นายวรวิช  นพนรินทร์                     ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 
   1๖.10.๕ กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๓ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวแสงเดือน  พลมาก  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุ่งโรจน์  ชูราษ ี   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  รองประธานกรรมการ 

 ๓. Mr.Harvey Flores  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 ๔. นายจีระศักดิ์  กรงไกรจักร์                ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ 

๕. นายนิพล  วังคะออม                     ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการและเลขานุการ   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒   
๑. นายกิจมานะ  จุ้ยขุนทอง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางกฤติญาภรณ์  จันทรสวัสดิ์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
๓. นางวิภา  ปรางทอง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. Miss Arnie Doctor Estob               ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
๕. นางสาวนิดวดี  พิมลี   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๖.กำรแข่งขันละครสั้นภำษำอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวแสงเดือน  พลมาก  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
๒. นายรุ่งโรจน์  ชูราษ ี   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  รองประธานกรรมการ 

 ๓. Mr.Bryan Mangahas  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
 ๔. นายวศิน  คงม่ัน                  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 

๕. นายนิพล  วังคะออม                     ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  กรรมการและเลขานุการ   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายกิจมานะ  จุ้ยขุนทอง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางกฤติญาภรณ์  จันทรสวัสดิ์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวสุภาวดี   โตจริง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. Miss Arnie Doctor Estob               ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม         กรรมการ 
๕. นางสาวนิดวดี  พิมลี   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

1๖.10.๗ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน   ม.ต้น 
   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกนกรัตน์  รัตตะประทุม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ  ครูโรงเรียนศรีนคร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสาวศิริวรรณ  พานตะสี  ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
๕. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการและเลขานุการ  
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      คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางกมลชนก  แก้วแดง  ครูโรงเรียนวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
๔. นายจีรเทพ  ศิริปัญญา   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
๕. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา           กรรมการและเลขานุการ  

   1๖.10.๘ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์           ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางรุจรดา ทาเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๔. นายวรุต  สอนมาลา   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
๕. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ  
๒. นายลิขิต  สอนเทียน   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา         กรรมการ 
๔. นางสาวจารวี  นิ่มสังข์     ครูโรงเรียนวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
๕. นายจีรเทพ  ศิริปัญญา                  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ    

   1๖.10.๙ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำญี่ปุ่น  ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ   

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
๔. Mrs.Kaori Janpoom                      ครูโรงเรียนอุดมดรุณี         กรรมการ 
๕. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๑๐  กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำญี่ปุ่น  ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. Mrs.Kaori  Janpoom                    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี      กรรมการ 
๕. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 
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   1๖.10.๑๑ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำฝรั่งเศส   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

๑. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวดาราพร  ช้อนแดง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. นายประเสริฐพร  เทียนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์        ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ   

   1๖.10.๑๒ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำเกำหลี   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรี  กิ่งก้าน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี    รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Cha Hye Song            ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๔. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ  
๕. นายพิษณุ  สิงห์โสด   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ   

1๖.10.๑๓ กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำจีน ม.ปลำย   
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

๑. นางรุจรดา  ทาเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. Miss Zeng Ling   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปวีณา  สาธา   ครูโรงเรียนอุดมดรณี   รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Li Xiang Ru   ครูโรงเรียนกวางตง   กรรมการ 
๔. นางสาวจารวี  นิ่มสังข์   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) กรรมการและเลขานุการ  

    1๖.10.๑๔ กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำญี่ปุ่น   ม.ปลำย   
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ 
๒. Miss Haruka Shiiba   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 
๓. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
๔. Mrs.Kaori  Janpoom                 ครูโรงเรียนอุดมดรุณี                 กรรมการ 
๕. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๑๕ กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำเกำหลี ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรี  กิ่งก้าน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Cha Hye Song   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
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๔. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศ  กรรมการ 
๕. นายพิษณุ  สิงห์โสด   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๑๖ กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุมลทิพย์  อินทโชติ  ครูโรงเรียนศรีนคร  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวธัญพัฒน์  ขาวทุ่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันตวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Zeng Ling    ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นายวรุต  สอนมาลา   ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  กรรมการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปวีณา  สาธา   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ  
๓. นายณนทกร  พรยิ้มทิม  ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ด ารงประชาสรรค์) กรรมการ 
๔. Miss Zhou Zi Yue   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 

1๖.10.๑๗ กำรแข่งขันละครสั้นภำษำญี่ปุ่น   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Haruka Shiiba   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. Mrs.Kaori  Janpoom                    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี               กรรมการ 
๕. นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  

   1๖.10.๑๘ กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

๑. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง  ครูโรงเรียนอุดมดรณี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๔. นายประเสริฐพร  เทียนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

1๖.10.๑๙ กำรแข่งขันละครสั้นภำษำเกำหลี   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรี  กิ่งก้าน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Cha Hye Song   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๔. นางอภิรัตน์  พรหมมินทร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
๕. นายพิษณุ  สิงห์โสด    ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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   1๖.10.๒๐ กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำจีน  ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ  
๒. นางรุจรดา ทาเครือ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายภูมิภัทร  ภูมิสิริลักษณ์  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง    กรรมการ 
๔. Miss Zeng Ling   ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๕. นางสาวปัญญดา ศรีนุช  ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุทธิณี  โชติมน  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. Miss Wu Ming Xue   ครูโรงเรียนกวางตง   กรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 

    1๖.10.๒๑ กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำญี่ปุ่น   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Haruka Shiiba   ครูโรงเรียนสวรรค์อนนอต์วิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวสุลีวัลย์  เกิดผล  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจินตวีร์  กัดฟัก  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. Mrs.Kaori  Janpoom                    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี              กรรมการ 
๕. นางสาวสุมนวรรณ  จรวุฒพัินธ์           ครูโรงเรียนอุดมดรุณี              กรรมการและเลขานุการ 

    1๖.10.๒๒ กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำฝรั่งเศส   ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 

๑. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. นายประเสริฐพร  เทียนแดง  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณภัทร  เกษประสิทธิ์        ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

   1๖.10.๒๓ กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำเกำหลี  ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรี  กิ่งก้าน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  รองประธานกรรมการ 
๓. Miss Cha Hye Song   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
๕. นายพิษณุ  สิงห์โสด   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

  1๖.10.๒๔ กำรแขง่ขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ต้น 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
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๓. นายวรากร  ตรงต่อกิจ   ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมรัตน์พงษ์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม กรรมการ 
๕. นายเทียนชัย  ผิวก าพล  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสงกรานต์  แก้วเกต   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวชณุตา  สวนใต ้  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสภาวดี  นวลจีน   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
๔. นางสกุณรีย์  สังข์สีแก้ว  ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสุรัส  จู๊คส์                        ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

    1๖.10.๒๕ กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ปลำย 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางรัชฎา  ผิวก าพล   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประนอม ม่วงงาม  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางธณรา สินธนาวรากุล  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการ 
๔. นางสาววิริยาพร  ทาสุข  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นางเบ็ญจมาศ  อยู่เชื้อ   ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒  ประกอบด้วย 
๑. นายวิชัย  สายค าอิน   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  ประธานกรรมการ 
๒. นายภาณพุงษ์  แก่นอากาศ  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุภาวดี  นวลจีน    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
๔. นายวันเฉลิม  นะน่าน   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวเมธาวี  รุ่งสถาพร                  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๖.๑๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
   นายมนตรี  คงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
   นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  รองประธานการรมการ 
   นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๑๑.๑ การแข่งขันการสรา้งการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓ 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางพิชชากร  มูลปานันท์          ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมิตรา  ไชยลังการ         ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์         ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๔. นางเยาวลักษณ์ ตุมา         ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมการ 
๕. นางสาวกรรณิกา  จันกัน         ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
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๔. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
๕. นางสาวภัทราณิษฐ์  โยธา ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๒ การแข่งขันการสรา้งการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.๑-ม.๓ 
     คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานการรมการ 
๓. นายธวชัชัย  พุทธโธ ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางเยาวลักษณ์  ตุมา ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๔. นายวิเชียร  รามจักร ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ กรรมการ 
๕. นางสาววัชรา  แย้มมาก ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๓ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุริยา  ชาติไทย ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายนพดล  มุสิกปาน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางอารยา  รักมหาคุณ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางอรสา  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภาวนา  มุขพรหม ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
๕. นางสาวเบญจวรรณ  จนัทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๔ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวใกล้รุ่ง  หนูสอน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายปิยะ  อุดมมงคล ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ 
๕. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรชีา ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 



๖๙ 
 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางอารยา  รักมหาคุณ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางอรสา  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภาวนา  มุขพรหม ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
๕. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๕ การแข่งขันการสรา้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา  กาวิละปัญญา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสุมิตรา  ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสุมิตรา  ประชัน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววาธิน ี อยู่หุ่น ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๖ การแข่งขันการสรา้งเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายนพดล  มุสิกปาน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายสุริยา  ชาติไทย ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครอื ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาพร  ปัญญา ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นายอนุโรจน์ บุญดิลก ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววาธิน ี อยู่หุ่น ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๗๐ 
 

๑๖.๑๑.๗ การแข่งขัน Motion Infographic ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสุมิตรา  ประชัน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายธีราวธุ  จูเปีย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครอื ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสาวกนต์รพี  เพ่ิมพูล ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นายปราโมทย์ วงศ์ค า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 
๒. นางอ าพร  เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวฉัตรระวี  ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการ 
๔. นายวิเชียร  รามจักร ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ กรรมการ 
๕. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๘ การแข่งขันการสรา้ง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายวสันต์  กันชาต ิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาภรณ์ ยศบุตร ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา รองประธานการรมการ 
๓. นายไชยยงค์  ดนตรี ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวศศิภรณ์  โตสุข ครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางดวงพร  มูลป้อม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฉัตรระวี  ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววาธิน ี อยู่หุ่น ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
๕. นายจิรภัทร  ณีศะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๙ การแข่งขันการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสังวาลย์  ชูหน้า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาภรณ์  ยศบุตร ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา รองประธานการรมการ 
๓. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๕. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๗๑ 
 

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางอ าพร  เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวปุญชรัสมิ์ เนียมสุวรรณ ์ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๔. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจรญิผลพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๑๐ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสุนทร  ยศบุตร ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางอรุณี   รัตนชาญชัย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นายอนุโรจน์  บุญดิลก ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการ 
๕. นางจีราวรรณ  ดวงเกิด ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

            คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรสา  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการ 
๔. นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววัชรา แย้มมาก ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๑๑ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายอนุโรจน์  บุญดิลก   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ ประธานกรรมการ 
๒. นายคัมภีร์  คมข า ครูโรงเรียนศรีนคร รองประธานการรมการ 
๓. นางดวงพร  มูลป้อม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นายวสันต์  กันชาต ิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
๕. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววาธิน ี อยู่หุ่น ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาววันวรี์  กลันทปุระ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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๑๖.๑๑.๑๒ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกาญจนา ชะเอม ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกรรณิกา จันกัน ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางอรสา  ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวราตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวภัทราณิษฐ์  โยธา ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๕. นางสาวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๑๓ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ 

๑. นายสุรินทร์  หุ่นสวุรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมิตรา  ประชัน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานการรมการ 
๓. นางนิตยา มั่งมี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔. นางพิชชากร  มูลปานันท์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ 
๕. นายสุริยา ชาติไทย ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นางอรสา  ศรีสันต์ ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวราตรี  ทองอ่อน ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวภัทราณิษฐ์  โยธา ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
๕.นางสาวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๑.๑๔ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
      คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
๔. นายไชยยงค์  ดนตรี ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ 
๕. นายวิทยา  นวลจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายนิคม  เขาเหิน ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติภูมิ  พรมมี ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
๔. นางชนกานต์  กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวแว่นทิพย์  สุวรรณแสน ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
 

1๖.12 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
นำยสมพร  สุขอร่ำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 
นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1๖.12.1 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐำนม.1-ม.3 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์ ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสุมิตรา ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
4. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ 
4. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
5.  นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

1๖.12.2 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐำนม.4-ม.6 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสุมิตรา ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
4. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ 
4. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการ 
5.  นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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1๖.12.3 หุ่นยนต์ระดับกลำงม.1-ม.3 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
4. นางสุมิตรา ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ 
4.  นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
5. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการและเลขานุการ 

1๖.12.4 หุ่นยนต์ระดับกลำงม.4-ม.6 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
4. นางสุมิตรา ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ 

     คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการ 
4. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
5. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการและเลขานุการ 

1๖.12.5 หุ่นยนต์ระดับสูงม.1-ม.3 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
4. นางสุมิตรา ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย  
1. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4. นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๗๕ 
 

1๖.12.6 หุ่นยนต์ระดับสูงม.4-ม.6 
    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ 
4. นางสุมิตรา  ไชยลังกา ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
4.  นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
5. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

1๖.12.7 หุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ 
4. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายพงศกร  พลับผล ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธานกรรมการ 
3. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
4.  นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

1๖.12.8 หุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 

1. นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสุมิตรา  ไชยลังกา ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการ 
4. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ 
5. นายมานพ  จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นายชยันต์  ยุบล ครูโรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครูโรงเรียนอุดมดรุณี รองประธานกรรมการ 
3. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
4.  นายคมบัณฑิต  แสงเงิน ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 

  



๗๖ 
 

1๖.13 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (งำนอำชีพ) 
       นำยพัฒนพงษ์  สีกำ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
       นายกฤษณธรรม  ถาพันธุ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

      นำงสำวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม  กรรมกำร 
      นำงสำวรุ่งดำรำ  กลั่นเรือง    ครูโรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม    ผู้ประสำนงำน 

1๖.13.1 กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ    
๓. นายธเนศ อนุสรณ์ ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๔. นางจิตต์ถนอม  เล็กอรุณ ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นายพินิจ สุขลักษณ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายสมชาย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นายจีรศักดิ์  พวงขจร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ  
3. นายประสพ  กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

 4. นายศิริ  อ่ าเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.2 กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ 
๒. จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายธเนศ อนุสรณ์ ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ 
๔. นางจิตต์ถนอม  เล็กอรุณ ครโูรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ 
๕. นายพินิจ สุขลักษณ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายสมชาย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นายจีรศักดิ์  พวงขจร   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ  
 3. นายประสพ  กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

4. นายศิริ  อ่ าเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นายละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.3 กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
๓. นายวัชรกฤษณ์  อินมี ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นายสุชีพ  ทองมาก                                        ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

  



๗๗ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายศิริ  อ่ าเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นายประสพ  กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมชาย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายบุญทัน  แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

5. นายละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.4 กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                  กรรมการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายวัชรกฤษณ์  อินมี ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                  กรรมการ กรรมการ 
๔. นายสุชีพ  ทองมาก                                        ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์                  กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นายศิริ  อ่ าเอ่ียม  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายประสพ  กระพันเขียว ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

 3. นายสมชาย  ดวงเนตร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายบุญทัน  แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

5. นายละออ  กลิ่นทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.5 กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายส าราญ สีแก้ว ครโูรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    
๓. นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔.  นายฉัตรชัย ชูกลิ่น ครโูรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา ๒ กรรมการ    
๕. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางจิดาภา  พรามจร  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุดารัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

 4. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 5. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.6 กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 (ทีม 6 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นายส าราญ สีแก้ว ครโูรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา รองประธานกรรมการ    
๓. นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ า ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔.  นายฉัตรชัย ชูกลิ่น ครโูรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา ๒ กรรมการ    
๕. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม ครโูรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ    
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 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางจิดาภา  พรามจร   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม          ประธานกรรมการ 

  2. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา          รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุดารัตน์  มีแก้ว   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี           กรรมการ 

 4. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม          กรรมการ 
 5. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.7 กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสามารถ สิทธิวงศ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นายวัชรกฤษณ์ อินมี ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
๓. นายกิจจา สมากร ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๔. นายวัชระ มีชัย ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางจิตติมา  ข าคม ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สาเกกูล  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นายสุพจน์  ถึงอัมพร   ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิมพงษ์  ศรีม่วง   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 

5. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม   ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.8. กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายสามารถ สิทธิวงศ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นายวัชรกฤษณ์ อินมี ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
๓. นายกิจจา สมากร ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๔. นายวัชระ มีชัย ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางจิตติมา  ข าคม ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 

     

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1.ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สาเกกูล   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นายสุพจน์  ถึงอัมพร    ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
 3. นายเฉลิมพงษ์  ศรีม่วง    ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 

4. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

1๖.13.9 กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาววราภรณ์ อ าพันธ์ ครโูรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายอนุชิต ดวงดาว ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๓. นางอรัญญา ยงพันธ์ ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
      



๗๙ 
 

๔. นายศุภชัย โลกค าลือ ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ 
๕. นายพิพัฒน์  พึ่งอู๋ ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1.นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นางศิริวัลย์  มะโต  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   รองประธานกรรมการ 
 3. นายธีรศักดิ์  ชัยวัฒนกุล ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 4. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 5. นายบุญทัน  แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.10 กำรแข่งขนักำรจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสาววราภรณ์ อ าพันธ์ ครโูรงเรียนวังทองวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายอนุชิต ดวงดาว ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๓. นางอรัญญา ยงพันธ์ ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๔. นายศุภชัย โลกค าลือ ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    
๕. นายพิพัฒน์  พึ่งอู๋ ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1.นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. นางศิริวัลย์  มะโต  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 3. นายธีรศักดิ์  ชัยวัฒนกุล ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 4. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน  ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา   กรรมการ 
 5. นายบุญทัน  แก้วมี  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.11 กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางจิดาภา เข็มพล ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสุกัญญา  ทองมาก ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    
๓. นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๔. นางเฉลียว  พลอยเจริญ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง                             กรรมการ    
๕. นางโสภิดา  ทาม้าด ี   ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
  1. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา          ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม          รองประธานกรรมการ 

 3. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก  ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร  สนองบุญ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

5. นางวิไลวรรณ  วิวฒันานนท์  ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
   1๖.13.12 กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางจิดาภา เข็มพล ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสุกัญญา  ทองมาก ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการ    
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๓. นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๔. นางเฉลียว  พลอยเจริญ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง                             กรรมการ    
๕. นางโสภิดา  ทาม้าดี    ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา            กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร  สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการ 

5. นางวิไลวรรณ  วิวฒันานนท์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.13 กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพนม สุขหา ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางจิดาภา เข็มพล ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
๓. นางสดับ  พรมเสน ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๔. นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๕. นางฉตัรนฤมล  เหรา               ครูโรงเรียนเมืองเชลียง                        กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 

 3. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก   ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวหทัยชนก  สิงห์ค า   ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.14 กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายพนม สุขหา ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นางจิดาภา เข็มพล ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
๓. นางสดับ  พรมเสน ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๔. นางสาวเบญจวรรณ บ้านกล้วย ครโูรงเรียนศรีนคร กรรมการ    
๕. นางฉัตรนฤมล  เหรา               ครโูรงเรียนเมอืงเชลียง                        กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1.นางสาวศิริพร  สนองบุญ   ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวหทัยชนก  สิงห์ค า ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.15 กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวเพื่อสุขภำพ   ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางนงเยาว์ ไชยมุติ ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
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๓. นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๔. นางจิตติมา  ข าคม ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๕. นางชุติมา แก้วหล้า ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางวิภา  เจริญกุล  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 5. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.16 กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวเพื่อสุขภำพ   ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางนงเยาว์ ไชยมุติ ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวจินตนา  อ่ิมพิทักษ์ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ    
๓. นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นางจิตติมา  ข าคม ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ    
๕. นางชุติมา แก้วหล้า ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ    

 

     

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ประธานกรรมการ 

  2. นางวิภา  เจริญกุล  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวกัญญาณัฐ  พิลึก ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 5. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
1๖.13.17 กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ ครโูรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยม ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ รองประธานกรรมการ    
๓. นางบุญน า ลอยบัณฑิตย์ ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๔. นางเฉลียว  พลอยเจริญ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
๕. นางสาวปิยะนันท์  ม่วงฉ่ า         ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา               กรรมการและเลขานุการ  

         คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นางอาภรณ์  มนตรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 

  4. นางวิภา  เจริญกุล  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
5. นางสุดารัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 
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1๖.13.18 กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ ครโูรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยม ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ รองประธานกรรมการ    
๓. นางบุญน า ลอยบัณฑิตย์ ครโูรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการ    
๔. นางเฉลียว  พลอยเจริญ ครโูรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการ 
๕. นางสาวปิยะนันท์  ม่วงฉ่ า      ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา                  กรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
1.นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  2. นางอาภรณ์  มนตรี  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
          4. นางวิภา  เจริญกลุ  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 

5. นางสุดารัตน์  มีแก้ว  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๖.๑๔ หมวดหมู่  :  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
นำยสุทธิ  อำดูร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
นำยชวลิต  ทะยะ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยมงคลพิทยำ รองประธำนกรรมกำร 
นำงบุษรำภรณ์   สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์           รองประธำนกรรมกำร 
นำยพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ       ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำยวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์     ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำยธนำรัตน์  เทพวงษ์        ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยนเรศ  หนูป่ำ  ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยสมพงษ์  อัคจร                 ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

         ๑๖.๑๔.๑ กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.๑-ม.๓    
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   ประธานกรรมการ  
๒. นายประกิต โฆสิต  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธานกรรมการ  
๓. นายอาทิตย์  ก าจัด  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นายพลากร  ทองก าไร  ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

       คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางถนอมศรี  จั่นแก้ว  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  ประธานกรรมการ  
๒. นายอธิราช  จันแสนตอ  ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นายจีระศักดิ์    พวงขจร ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ   
๔.นายสมชาย บุญอินทร์  ครโูรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ  
๕. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๔.๒ กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ม.๔-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายสุรินทร์ ค านึงครวญ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นายประธาน บุตรลพ  ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา   รองประธานกรรมการ  
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๓. นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์ ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นายบุญฤทธิ์ อยู่คร  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นายคมกริช แหงมปาน  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายวิทยา    อินอยู่  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นายสุริยา  ตาลรัตน์  ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นายจารึก    ใบกุ  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ   
๔. นายอธิราช  จันแสนตอ ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ  
๕. นายธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล  ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

     ๑๖.๑๔.๓ กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ม.๑-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายฉลวย ลิ้นจี่  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพนม  หวาดเพ็ชร  ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ   
๔. นายมาโนช จ ารูญ  ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  กรรมการ   
๕. นายชัชวาลย์  กันเพชร  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายวันชัย    วงศ์เทพนิวัติ ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นายชลอ    ทิพวัน  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ  
๓. นายเฉลิมพล  คนตรง  ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ   
๔. นายวุฒิชัย   ใจเฉลา  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ   
๕. นายนพพร   ถานะ  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการและเลขานุการ  

   ๑๖.๑๔.๔ กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ม.๑-ม.๓  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางดวงรัตน์  โตงิ้ว  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์สารสิน ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา   กรรมการ 
๔. นางกาญจนา  จิตประสาร ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ   
๕. นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวบุญมา  ไทยรี่  ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางสุมาลี  นักเรียน  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล คงนวล ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
๕. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๖.๑๔.๕ กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor: YC) ม.๔-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์สารสิน ครโูรงเรียนเมืองด้งวิทยา   ประธานกรรมการ  
๒. นางกาญจนา  จิตประสาร ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธานกรรมการ  
๓. นางดวงรัตน์  โตงิ้ว  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=403871&Area_CODE=101738
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=404189&Area_CODE=101738&School_ID=1064620375
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=404189&Area_CODE=101738&School_ID=1064620375
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=404189&Area_CODE=101738&School_ID=1064620375


๘๔ 
 

๔. นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสุมาลี  นักเรียน  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวบุญมา  ไทยรี่  ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ ครโูรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นางสาวเมทินี  เม้าทุ่ง            ครโูรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ   
๕. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ  

๑๖.๑๔.๖ กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายจรัล งามสม  ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวปาจรี  ปิ่นศักดิ์ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ   
๔. นางไพพรรณ    ประวัง ครโูรงเรียนชัยมงคลพิทยา   กรรมการ   
๕. นางสาวนุชนาถ  ค าบัง  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม ครโูรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   
๓. นายจตุพล   เป็งทา  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ   
๔. นางพัชราพรรณ  ฉิมมาลี ครโูรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๔.๗ กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางพิชญา งามสม  ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางแสงเดือน อนุสรณ์  ครโูรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวชฎาพร ศศิอภิรัตนากูล ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ   
๔. นายสมบัติ ประจุ  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นางจินตนา  อินพรม  ครโูรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสุวรรณา  พัดข า  ครโูรงเรียนลิไทพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
๒. นางพัชราพรรณ  ฉิมมาลี ครโูรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  รองประธานกรรมการ  
๓. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง  ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ   

๑๖.๑๔.๘ กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.๑-ม.๓  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางชุลี ครุธแก้ว  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ประธานกรรมการ  
๒. นางพวงเพชร  แก้วเกต ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   รองประธานกรรมการ  
๓. นางพิชญา งามสม  ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ   
๔. นางสาวชไมพร  ศรศักดิ์ ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นางสาวสายพิณ คชหาญ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=681512&Area_CODE=101738


๘๕ 
 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณิชภัสร์  สมปู่  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นายจตุพล  เป็งทา  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ  

  ๓. นางสาวจริยา   ขันแก้ว ครโูรงเรียนอุดมดรุณ ี   กรรมการ 
๔. นางสาวกฤติยา   ชื่นจิตต์ ครโูรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล  กรรมการ   
๕. นางสาวพธู  ทองดี  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการและเลขานุการ  

๑๖.๑๔.๙ กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.๔-ม.๖   
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางพวงเพชร  แก้วเกต ครโูรงเรียนเมืองเชลียง   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวสายพิญ คชหาญ ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  รองประธานกรรมการ  
๓. นางชุลี ครุธแก้ว  ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๔. นางพิชญา งามสม  ครโูรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  กรรมการ   
๕. นางเมธาวี  อินทโชติ  ครโูรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณิชภัสร์  สมปู่  ครโูรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นายจตุพล  เป็งทา  ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจริยา   ขันแก้ว ครโูรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
๔. นางสาวกฤติยา   ชื่นจิตต์ ครโูรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล  กรรมการและเลขานุการ  
๕. นางสาวพธู  ทองดี  ครโูรงเรียนไกรในวิทยาคมฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 
1๖.15. เรียนร่วม   

นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง         ประธำนกรรมกำร  
นำยไพบูลย์  พวงเงิน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  รองประธำนกรรมกำร 

          นำยอนุชิต  กมล       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำชัยวิทยำ          กรรมกำร 
          นำงพนอ  เกษประสิทธิ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองด้งวิทยำ          กรรมกำร 
 นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ         กรรมกำร 
          นำงสำวศิริวรรณ  ขวัญมุข   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองวิทยำ                กรรมกำร 
 นำยเกียรติศักดิ์  วจีศิริ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒     กรรมกำร 
          นำยอรุณ  หอมชื่น             รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง            กรรมกำร 
          นำยธีรพงษ์  เข็มคง    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม         ผู้ประสำนงำน 
          นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม             ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม          ผู้ประสำนงำน 

นำงเจียม   ระวังภัย                ครูโรงเรียนเมืองเชลียง                  ผู้ประสำนงำน 
นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม    ครูโรงเรียนเมืองเชลียง           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

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

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย  
1. นางรพีพรรณ   สายโกสุม  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ  

  2. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 
 



๘๖ 
 

  ๑๖.๑๕.๒ กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
1. นางรพีพรรณ   สายโกสุม  ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ  

  2. นางสาวอรุณวรรณ   จันทร์ทุ่ง  ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
  3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง  ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   กรรมการ 

๑๖.๑๕.๓ กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (ทีม3คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
๑. นายจรัล งามสม   ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน  ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวปาจารีย์  ปิ่นศักดิ์  ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  กรรมการ   
๔. นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง   กรรมการ   
๕. นางไพพรรณ    ประวัง  ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นางสุวรรณา  พัดข า   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม  ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ   

๑๖.๑๕.๔ กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.4-ม.6 (ทีม 3 คน) 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 1 ประกอบด้วย 
๑. นางแสงเดือน อนุสรณ์    ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ประธานกรรมการ  
๒ นางพิชญา งามสม    ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นางชฎาพร  รุ่งโรจน์     ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา   กรรมการ   
๔. นายสมบัติ ประจุ    ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการ   
๕. นางจินตนา  อินพรม    ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต 2 ประกอบด้วย 
๑. นางสุวรรณา  พัดข า    ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล   ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม      ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ  

 
เรียนรวม – ศิลปะ 

นำยสุทน  ทับจำก    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
นำยไพบูลย์  พวงเงิน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ          กรรมกำร 
          นำงสำวศิริวรรณ  ขวัญมุข   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองวิทยำ                 กรรมกำร 
 นำยเกียรติศักดิ์  วจีศิริ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒      กรรมกำร 

นำยชรินทร์  หนูเมือง    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  กรรมกำร 
นำยวิโรจน์  ก้อนเกตุ    ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ   ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวศิกพร  จินดำประชำ   ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์    ผู้ประสำนงำน 
นำงสำวอรสิรินทร์  เพิ่มพัชรพร    ครูโรงเรียนลิไทพิทยำคม    ผู้ประสำนงำน 
นำงสุกัญญำ  ทองมำก    ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยำคม    เลขำนุกำร 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=681512&Area_CODE=101738


๘๗ 
 

1๖.๑๕.๕ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวสโรชา กวาวภวิงค์ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการ    
๓. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางชนิตา   มากเมือง        ครูโรงเรียนอุดมดรุณ ี  ประธานกรรมการ 
๒.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง        ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  ๓. นางสาวจิตราพร ธรรมสิทธิ์       ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๔. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด       ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
  ๕.  นางสาววันทนีย์  ทัศนา       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม        ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  ๗. นายวิโรจน ์ ก้อนเกตุ         ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

1๖.๑๕.๖ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดีย่ว) 
  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ    
๒. นางสาวสโรชา กวาวภวิงค์ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการ    
๓. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ    
๕. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๕. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการและเลขานุการ    

  คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางชนิตา   มากเมือง       ครูโรงเรียนอุดมดรุณี   ประธานกรรมการ 
๒.  นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง       ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 

  ๓. นางสาวจิตราพร ธรรมสิทธิ์      ครโูรงเรียนหนองตูมวิทยา  กรรมการ 
  ๔. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด      ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
  ๕.  นางสาววันทนีย์  ทัศนา      ครูโรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจิรสุดา  พยอม       ครโูรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
  ๗. นายวิโรจน ์ ก้อนเกตุ        ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
เรียนร่วม – ดนตร ี

   นำยวัลลภ  เอ่ียมมะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยำนุสรณ์  ประธำนกรรมกำร 
   นำยวีระ  พุ่มไม้  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลิไทพิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 
   นำยไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  รองประธำนกรรมกำร 

    นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ         กรรมกำร 
             นำงสำวศิริวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองวิทยำ                กรรมกำร 
    นำยเกียรติศักดิ์  วจีศิริ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒     กรรมกำร 

   นำยกฤษณ์กวี  สวัสดี  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนลำนหอยวิทยำ  ผู้ประสำนงำน 



๘๘ 
 

   นำยอเนก  อุ่นอุ้ย  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์   ผู้ประสำนงำน 
   นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   ผู้ประสำนงำน 
   นำยคุณำกร   สุริยนต์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม   ผู้ประสำนงำน 
๑๖.๑๕.๗ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย  

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นายแชน  หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายคุณากร   สุริยนต์  ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี  ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์ ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์ ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์ ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๗. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรค์) กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมพร  พูลเกษม ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๑๕.๘ กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย  

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
๒. นายนิรุตติ์  อินมา ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    
๔. นายแชน  หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย  
๑. นายคุณากร   สุริยนต์    ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี    ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา   ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวีรศักดิ์   ศรีสุริย์วงศ์   ครูโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์   ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖. นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์   ครูโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
 ๗. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ ์   ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรค์) กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมพร  พูลเกษม   ครูโรงเรยีนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันของ กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย  

๑. นายสุวิทย์ ดวงทอง ครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประธานกรรมการ    
2. นายสุระนิต สวนสอน ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ    
๓. นายณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการ    



๘๙ 
 

๔. นายแชน  หล่ านุ้ย ครูโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการ    
๕. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ    

 

เรียนร่วม – คอมพิวเตอร์ 
     นำยมนตรี  คงเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
    นำยประสำน  โชติมน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  รองประธำนกรรมกำร 

  นำยไพบูลย์  พวงเงิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  รองประธำนกรรมกำร 
   นำยสรำยุทธ  เกษรพรหม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตูมวิทยำ         กรรมกำร 
            นำงสำวศิริวรรณ  ขวัญมุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังทองวิทยำ                กรรมกำร 

  นำยเกียรติศักดิ์  วจีศิริ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ๒     กรรมกำร 
  นำยชัชวำลย์  อ่ ำเทศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนไกรพิทยำคม  กรรมกำร 
  นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
  นำงสำวอัมพวัณ  ด่วนเดิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 
  นำยณรงค์ชัย  สุทธสุริยะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่พิทยำคม  กรรมกำร 
๑๖.๑๕.๙ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสุมิตรา  ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๒. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย ครูโรงเรียนเมืองเชลียง      รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์      กรรมการ 
๔. นางเยาวลักษณ์ ตุมา ครูโรงเรียนศรีนคร      กรรมการ 
๕. นางนิตยา  มั่งม ี ครโูรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางอ าพร  เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานการรมการ 
๓. นางวิไลวรรณ  วิวฒันานนท์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๔. นางศิริภัสสร   ภูมิประพัทธ์     ครูโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์)  กรรมการ 
๕. นางสาวปุญชรัสมิ์ เนียมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๕.๑๐ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไม่ก าหนดช่วงช้ัน 
       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสุมิตรา  ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ขยา ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๔. นางเยาวลักษณ์ ตุมา ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมการ 
๕. นางนิตยา  มั่งม ี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 



๙๐ 
 

๓. นายธนกฤต  แก้วเขียว ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
๕. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี ครโูรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๖.๑๕.๑๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่ก าหนดช่วงช้ัน  
       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๑ ประกอบด้วย 

๑. นางสุมิตรา  ไชยลังการ ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ขยา ครูโรงเรียนเมืองเชลียง  รองประธานการรมการ 
๓. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  กรรมการ 
๔. นางเยาวลักษณ์ ตุมา ครูโรงเรียนศรีนคร  กรรมการ 
๕. นางนิตยา  มั่งม ี ครูโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 

       คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันของ เขต ๒ ประกอบด้วย 
๑. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร้อยโทบรรภพ  สมศักดิ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนกฤต  แก้วเขียว ครูโรงเรียนอุดมดรุณี  กรรมการ 
๔. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  กรรมการ 
๕. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

1๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล  ประกอบด้วย 
 1. นางสายรุ้ง  จันทร์สุข    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวขวัญประภา  ศรีอุดม    ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา        กรรมการ 
 3. นางสาวรัญชนา  ยะสะโน   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา          กรรมการ 
 4. นางสาวจีรพร  บัญชาโต   นักศึกษาฝึกประสบการณ์               กรรมการ 

5. นายรัตนชัย  อินเรือน    นักศึกษาฝึกประสบการณ ์            กรรมการ 
6. นางสาวเบญจวรรณ  โสภนิ   ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

  

มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมยา และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
  ๒. ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับนักเรียนที่มาร่วมงาน 
 

1๘.  คณะกรรมกำรจัดท ำค ำสั่ง  ประกอบด้วย 
 1. นายสุทน  ทับจาก      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายโรจนัสถ์  อรุณวิง      ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง      ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นางนุจรินทร์  เรืองเดช     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา           กรรมการ 
 ๕. นายวิโรจน ์ ก้อนเกตุ      ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา           กรรมการ 
 ๖. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา           กรรมการ 
 ๗. นางสาววิภา  ปิ่นหอม      ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา           กรรมการ 
 ๘. นางปุญชรัสมิ์  เนียมสุวรรณ์     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา           กรรมการ 
 ๙. นายกฤษณ์กวี  สวัสด ี      ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพรหมพร  ดวงค า     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 



๙๑ 
 
 

มีหน้ำที่  รวบรวมร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๑๐ ศูนย์ จังหวัดสุโขทัย  
            จัดเป็นค าสั่งรวม ตรวจสอบ แก้ไข น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ลงนาม แล้ว 
            น าสั่งค าสั่งให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับทราบ และถือปฏิบัติ  
 
 

๑๙. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
๑. นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ      ผู้อ านวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒   ประธานกรรมการ 
๒. นายชัชวาลย ์ อ่ าเทศ      ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
๔. นางสาวสิรินุช เข็มคง      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายกิตติศักดิ์ น้อยค า      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการ 
๖. นายสังวาล์  ชูนหน้า      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา   กรรมการ 
๗. นายละเอียด  จันไทย      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา   กรรมการ 
๘. นายฐาปกรณ์  รอดทัพ      ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วทิยา   กรรมการ 
๙. นายคัมภีธ์  คมข า      ครูโรงเรียนศรีนคร    กรรมการ 
๑๐. นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง     ครูโรงเรียนศรีนคร    กรรมการ 
๑๐.  นายธนาบดี  อินชื่น      ครูโรงเรียนศรีนคร    กรรมการ 
๑๑.  นายปราโมทย์  ม่วงพันธุ์     ครูโรงเรียนศรีนคร    กรรมการ 
๑๒.  นายเกียรตินิยม  รสลือชา     ครูโรงเรียนศรีนคร    กรรมการ 

        ๑๓. นางสาวภัคชัญญา  ตั้งวณิชชวกร   ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
        ๑๔. นายภาณุพงษ์  แก่นอากาศ     ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  กรรมการ 
        ๑๕. นายวิษณุ  อ้นบางเขน      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
        ๑๖. นายปฏิฬ  นาคทอง      ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๑๗. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน     ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ บันทึกภาพ และบันทึกภาพทางอากาศ การจัดกิจกรรมการแข่งขันตลอดการแข่งขัน และบันทึกลงแผ่น ซีดี  
                มอบให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน  
 

๒๐. ฝ่ำยประมวลผลกำรแข่งขันกำรจัดกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศราวุธ  ค าแก้ว       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางสาวสุนันทินี  สุขสวสัดิ์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการ  
 ๔. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ  
   ๕. นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน      รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ กรรมการ  
          ๖. นางสุภาพ  ไฝ่สัมฤทธิ์       รองผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา    กรรมการ 
 ๗. นายณรงค์ชัย  สุทธิสุริยะ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการ 

  ๘. นายวชัรินทร์  บัวขาว       ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม    กรรมการ 
          ๙. นางสาววรางคณา  ส าอาง      ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๐. นายศุภชัย  โลกค าลือ      ครโูรงเรียนหนองกลับวิทยาคม    กรรการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๙๒ 
 

มีหน้ำที ่ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรม 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดี 
กับทางราชการ  มีปัญหาให้แจ้งให้ฝ่ายอ านวยการทราบโดยเร็ว เพื่อหาทางแก้ไขให้การแข่งขันด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ต่อไป  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง ณ วันที่  ๒๙  เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 256๒ 

 

 
                                   (นายสุดเขต  สวยสม) 

                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ รักษาการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

 
 


