คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 62 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มที่ 2 (ดอยสามหมื่น) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
……………………..
ด้วย กลุ่มที่ 2 (ดอยสามหมื่น ) จะได้ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริม
ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะ เห็ น คุ ณ ค่ า และเกิ ด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออก
ตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยจาก ยาเสพติด ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
“สุดยอดเด็กไทย สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” Supremacy with Grace and Wisdom ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันขั นในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนในเขตที่ตั้งในอําเภอแม่ริม แม่แตง สันทราย พร้าว และ สะเมิง ในวันที่ 7 – 8
กันยายน พ.ศ. 2555 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
และโรงเรียนแม่แตง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จตามวัตถุประสงค์..จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มที่ 2.(ดอยสามหมื่น) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดังนี้
1. คณะกรรมการจากสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ การมัธ ยมศึ กษา เขต 34 ที่ปรึก ษาฝ่ า ยอํานวยการและฝ่า ย
ดําเนินงาน มีหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษา ชี้แนะ แนวทางดําเนินงานแก่คณะกรรมการอํานวยการและดําเนินงานเพื่อ
ประสานการดําเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายมานพ ดีมี
ผอ.สพม.34
ประธานกรรมการ
1.2 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล
รอง ผอ.สพม.34
รองประธานกรรมการ
1.3 นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34
รองประธานกรรมการ
1.4 นายวิเชียร ชมภูผล
รอง ผอ.สพม.34
รองประธานกรรมการ
1.5 นางสุรัตน์นารี จี๋คํา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.6 นางรัตนา ศิริลักษณ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.7 นายวิโรจน์ ภูมิสินสิริ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.8 นางพยอมศรี วรุณวรานักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.9 นางศิริกร ปวงคําคง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.10 นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.11 นางปาริชาต ธนัญชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.12 นายสิทธิพงษ์ ศรีหล้า
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.13 นายรามลักษณ์ อนุสุริยา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.14 นายชนาธิป ทิพย์บํารุง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
1.15 สิบเอกบุญเทียน ศรีวิชัย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
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1.16 นายจงภพ ชูวงค์ประทีป
1.17 นายวีระ อุตสาหะ
1.18 นายธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์
1.19 นายพิชิตพล สุทธิสานนท์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศีกษานิเทศก์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการดําเนินงานในการประสานงาน
กับ สพม. เขต 34 ประสานกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้การดําเนินงานการเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 นายนิคม สินธุพงษ์
ผ.อ. ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.2 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข
ผ.อ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ รองประธานกรรมการ
2.3 นายมนสมุทร ปานพรหม
ผ.อ. ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
2.4 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ผ.อ. ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
2.5 นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต
ผ.อ. ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
2.6 นางเปรมศรี นามพลแสน
ผ.อ. ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
2.7 นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ผ.อ. ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
2.8 นายณรงค์ มงคล
ผ.อ. ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2.9 นายศักดิ์ดา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน มีหน้าที่ ในการดําเนินงาน ประสานงาน ประสานกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ จัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มที่ 2 (ดอยสามหมื่น) และดําเนินงานใน
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
3.1 นายนิคม สินธุพงษ์
ผ.อ. ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
3.2 นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข
ผ.อ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ รองประธานกรรมการ
3.3 นางประกายศรี สุขเสถียร
รองผ.อ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ กรรมการ
3.4 นายธรรมนาถ คําไชย
รองผ.อ. ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
3.5 นายสุรชัย คูณแก้ว
รองผ.อ. ร.ร.สันทรายวิทยาคม กรรมการ
3.6 นางอภิญญา สุนันต๊ะ
รองผ.อ. ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
3.7 นายสุวิทย์ เหลืองทอง
รองผ.อ. ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
3.8 นายอาคม เกิดเอียง
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
3.9 นายภูวรินทร์ ชัยชาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
3.10 นายศักดิ์ดา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.11 นางรุ่งทิวา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.12 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
มีหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน กําหนด และจัดทําผัง
การแข่งขัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
4.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
4.1.1 นายพล พิชัย
รองผ.อ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ ประธานกรรมการ
4.1.2 นายวิชมัย เขตสกุล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
รองประธาน
4.1.3 นายเดช ยะมงคล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
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4.1.4 นายนิเวศน์ อินตารัตน์ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
4.1.5 นายจรัล เข็มขาว
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
4.1.6 นายสมนึก เดชคุณมาก ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
4.1.7 นางจอย กิริยา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
4.1.8 นางโฉมฉาย พานแก้ว
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
4.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
4.2.1 นายนภดล ศรีทองคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
4.2.2 นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
4.2.3 นายบุญส่ง กันธิยะ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
4.2.4 นายบุญถม แสงคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
4.2.5 นักการภารโรง /ลูกจ้าง ร.ร.สันทรายวิทยาคม
4.2.6 นายสุรเชษฐ์ อุปกุล
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
4.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
4.3.1 ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว ครู ร.ร.แม่รมิ วิทยาคม
4.3.2 นายสมศักดิ์ สร้อยนาค ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.3.3 นายปวิช กิติยังกูล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.3.4 นายสมหมาย แสงแก้ว
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.3.5 นายมานิตย์ ปัญธิญา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.3.6 นายสิงโต ธงเทียน
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.3.7 นายธีระศักดิ์ ราษฎร์ดี
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขันโรงเรียนแม่แตง
4.4.1 นายวรพงษ์ เรือนแก้ว
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.2 นายสุรพงษ์ ย้อยพลแสน ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.3 นายจริน คุณยศยิ่ง
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.4 นายกิตติ อรรถวัน
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.5 นายเจริญ ศรีวชิ ัย
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.6 นายผดุง คําเส้า
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.7 นายวิฑูรย์ ทนันชัย
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.8 นายไพจิต สุคํา
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.9 นางจิตรา สุภาษิต
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.10 นางอุ่นเรือน มูลปิน
ครู ร.ร.แม่แตง
4.4.11 นายเสรีย์ ขุนคํา
ครู ร.ร.แม่แตง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ในการต้อนรับ อํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการและนักเรียนที่
ร่วมแข่งขัน ตลอดจนจัดเตรียมและบริการอาหารว่างสําหรับคณะกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย
5.1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
5.1.1 นางทิพวรรณ จารุภูมิ
รองผ.อ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ ประธานกรรมการ
5.1.2 นางเกษรา อินวงศ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
รองประธาน
5.1.3 นางรุ่งราตรี คําออน
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
5.1.4 นางผุสดี คําภีระ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
5.1.5 นางกุลวัชรี เจนจิจะ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
5.1.6 นางเจียมใจ พันธพัฒนกุล ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
5.1.7 นางนิตยา รัตนชัยสิทธิ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการและเลขานุการ
5.1.8 นางศรีนวล บุญรักษา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามแข่งขันโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
5.2.1 นางกฤษณี เหลียวรุ่งเรือง ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
5.2.2 นางวิไล กะตะโท
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธาน
5.2.3 นางพิสมัย แสงคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
5.2.4 นางถนอมจิต ดอนดี
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
5.2.5 นางสาวสุกัญญา เมืองมูล ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
5.2.6 นางสาวรพีพรรณ วรรณเลิศ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามแข่งขันโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
5.3.1 นางสาวอุษณีย์ ทาทอง ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
5.3.2 นางสาวศุภราภรณ์ อําภา ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธาน
5.3.3 นางสาวจันทิมา กุลศรี
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.3.4 นางสาวสุจินดา ศรีบุรี
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.3.5 นางสาวสุปราณี คําลือ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5.4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามแข่งขันโรงเรียนแม่แตง
5.4.1 นางสิริพร ไชยวงค์
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
5.4.2 นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณ ครู ร.ร.แม่แตง
รองประธาน
5.4.3 นายสนั่น อุตรี
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5.4.4 นางสาวนภารัตน์ อัมพร ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5.4.5 นายปริญญา พุทธานนท์ ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5.4.6 นางสาวกรวิกา สมใจ
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5.4.7 นางสาวรชา เสรีกุล
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5.4.8 นางสาวรัตนา ทําการดี ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
กรรมการ
5.4.9 นางสาวอริษา สัวรรณเลิศ ครู ร.ร.แม่แตง
5.4.10 นางสมศรี บุญตัน
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
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5.4.11 นางชโลม จันทิมา
ครู ร.ร.แม่แตง
5.4.12 นางสาวเสาวนีย์ สถาพร ครู ร.ร.แม่แตง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณ จาก สพม . 34 และรวบรวมเอกสาร
ทางการเงินให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ประกอบด้วย
6.1 นายศักดิ์ดา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
6.2 นางรุ่งทิวา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธาน
6.3 นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
6.4 นางสาวไพรินทร์ อุดแก้ว
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
6.5 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลการแข่งขัน มีหน้าที่ ในการจัดระเบียบการรับรายงานตัว
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม รับรายงานผลการแข่งขันจากคณะกรรมการการตัดสิน ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุป
รายงานผลการแข่งขันในระบบการแข่งขันออนไลน์และ สพม.34 ประกอบด้วย
7.1 นายศักดิ์ดา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
7.2 นางรุ่งทิวา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธาน
7.3 นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
7.4 นางสาวไพรินทร์ อุดแก้ว
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
7.5 นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่ ในการรับรายงานตัวนักเรียน จัดการแข่งขันตามเกณฑ์
ที่กําหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน ได้แก่
8.1 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
ผอ.ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา สุนันต๊ะ
รองผอ.ร.ร. แม่แตง
รองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล เสาร์เจริญ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นายดิสกร นินนาทโยธิน
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
5. นายวัลลภ สิริผ่องใส
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ อุปกุล
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสิริพร ไชยวงค์
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการอ่าน ระดับ ม.1 - 3
1.นางพูนมิตร บุญสูง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายภูฉาย ประวัติสมบูรณ์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
3.นางศิริวรรณ ทับทิม
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการอ่าน ระดับ ม.4 - 6
1.นางพวงผกา ศรีสวัสดิ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางนงคราญ สมบุตร
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3.นางเบ็ญจพร สว่างวงศ์
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมเรียงความคัดลายมือ ระดับ ม.1 - 3
1.นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณ
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2.นายอภิรักษ์ กันทะเรียน
ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
3.นางสุดา คําตัน
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมเรียงความคัดลายมือ ระดับ ม.4 – 6
1.นางธนวรรณ มหายศ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสาวชมพูนุท วันเพ็ญ
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา กรรมการ
3.นางสาววราพร จําปา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ม.1 - 3
1.นางพรรักษ์ สุคันธะกุล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางนนทา สําราญทรัพย์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
3.นางสิริพร ไชยวงค์
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ม.4 – 6
1.นายเฉลิมพล สุภา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายสุรเชษฐ์ อุปกุล
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3.นางทักษพร เจริญพร
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม.1 - 3
1.นางปัญญาวดี จอมแปง
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสุจิตรา นาคสนิท
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
กรรมการ
3.นายวัลลภ สิริผ่องใส
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับ ม.4 - 6
1.นางวรปฐมา จองทรัพย์
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2.นายนริส บัววิรัตน์เลิศ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3.นางพิชญา มณีศรี
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ระดับ ม.1 - 3
1.นายวีรศักดิ์ บางโรย
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางสฤษดิ์ลกั ษณ์ เวนวล
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
3.นางนพวรรณ ศิริบูรณะ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันท์ 11) ระดับ ม.4 - 6
1.นางสุดสายใจ เจริญทรัพย์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายดิสกร นินนาทโยธิน
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3.นายอุทัย ดวงบาล
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1 - 3
1.นางสาวพรทิพย์ ลภะวงค์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางกัลยาณี ศิริ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3.นางนัยนา อุปกุล
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4 - 6
1.นางประพินท์ สังขา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2.นางทรงสุคนธ์ อักษรดิษฐ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
3.นางวัชราภรณ์ จิตโรภาส
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
กิจกรรมคําคม ระดับ ม.1 - 3
1.นางแววเดือน มุนินทร์
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
2.นางประกายเพชร กองแสง ครู ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
3.นางสาวประกายทิพย์ คําตื้อ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
4.นายปรีดี พนาแจ่มรื่นรมย์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
5.นางสาวพรรธนี ชัยเขต
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กิจกรรมคําคม ระดับ ม.4 - 6
1.นางอัมพร อนุตรเวคิน
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
2.นางบุษบา สืบแสน
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
3.นางสาวรุจิเนตร บุญมี
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
4.นางนงนุช ไกรงาม
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
5.นางสาวศุภราภรณ์ อําภา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.2 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข
ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางประกายศรี สุขเสถียร
รองผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3.นางภัทรา กังวาล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4.นางณัฏฐนันท์ วงศ์วราเดชกุล ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5.นายประวิทย์ กันทาทอง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
1.นางเจียมใจ พันธ์พัฒนกุล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวสมพร แสงทอง
ครู ร.ร.แม่แตง
รองประธานกรรมการ
3.นายสมศักดิ์ สร้อยนาค
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
4.นางสาวจิรวรรณ ธัมมา
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
5.นางอัมพวัล วิจารณ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
1.นายวิโรจน์ ธรรมจินดา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
ประธานกรรมการ
2.นางพิจิตรา สิทธิวงค์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นางจันทร์เพ็ญ จินกระวี
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางสุจิตรา ขุนคํา
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5.นายเทพวิกรณ์ มณีวัง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

8
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1 - 3
1.นางปรารถนา เกียรติภักดี
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นายนราศักดิ์ ไชยเรือง
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นางจินตนา ศรีวรรณชัย
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางมณฑา วิชัยวุฒิ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.นางสาวกฤษณา จองมน
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
1.นางประภัสสรณ์ เล็กธํารง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นายชูเกียรติ วรรณสอน
ครู ร.ร.แม่แตง
รองประธานกรรมการ
3.นางอรุณี สันติคุณากร
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางวารุณี ริยะปาน
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
5.นางสาวนงคราญ ตันตะละ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1 - 3
1.นางอัญชลี ธรรมขันธ์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายปรีชา ปินตา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นางประภาสร อุลัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4.นางขนิษฐา คมขํา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.4 - 6
1.นายสันทัด ดุลย์สูงเนิน
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางวารุณี อุ่นตาน
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นายธนวัฒน์ สลอบแสง
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
4.นางอรวรรณ คงบรรทัด
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
5.นางภัทรา ภัทรพงษ์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1 - 3
1.นายเชิดชัย ลํานวล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางสุทธิดา เยาว์ธานี
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3.นางผิวผ่อง ปัญญารัตน์
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
4.นางสาวชฎาทิพย์ สุขุมานันท์ ครู ร.ร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่
กรรมการ
5.นางสาวมนัสนันท์ ทาโน
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
6. นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอก ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
7.นางวิไลวรรณ ปิวคํา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4 - 6
1.นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสม ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางสาวสายพิณ ถาวร
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.ว่าที่ ร.ต.เสรี ปรมชวลิตโรจน์ ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
4.นายกิตติศักดิ์ จิตรานุกูลกิจ ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
5.นางสาวสิริรัตน์ วัชรินทร์
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
6.นายบริวัตร เมธาวิตากุล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
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7.นางฌาณทัศน์ พรมสาน
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
8.นายธีรวัฒน์ บุญทวี
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม A-MATH ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 - 6
1.นางวรรณา คุณล้าน
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางสาวจันทิมา กุลศรี
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
3.นายณัฐพันธ์ สัตยพานิช
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4.นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมซูโดกุ ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 - 6
1.นางอรวรรณ คงบรรทัด
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสาวสมจิต ชมชื่น
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3.นางสาวสุวรรณี ชาญชัยเอกสกุล ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางสาวพัชรินทร์ ปานาที
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
8.3 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผ.อ. ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนาถ คําไทย
รองผ.อ. ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คํา ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
4. นางรุ่งทิวา จันทนพศิริ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
6. นายเสกสรรค์ ติวงค์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
7. นางสาวจุรารัฐ ป้อคํา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวกฤติยา มณีกาศ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
9. นางสาวสุธิดา คําปันปู่
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา ตาปิน
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
11. นางอโนทัย ไวยสุนีย์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
12. นางศิราภรณ์ จันทรสิรกิ ุล ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 – 3
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร กันธิยะ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางพันธลี เคหา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4.นางกษมา พลอยแดง
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ปันยาแก้ว ครู ร.ร.ป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ตรียาพันธ์ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
7. นางสาวภิรญา คงแสงเพชร ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
8. นางนภาพร ตุ้ยคัมภีร์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ และเลขานุการ
9. นางสาวสุกัญญา ตาปิน
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - 6
1. นายชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายไกรศร จองมูลสุข
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นางวนิดา กิติลือ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวนุชจรีย์ เงินคํามูล ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
6. นางวนิดา ปั้นทิม
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
7. นายนคร ราชกิจ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
8. นางพนมวัลย์ สิทธิผล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
9. นายศราวุฒิ อุทัยผล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
10. นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
11. นายมงคล ปัญญารัตน์
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
12. นางทิพาวรรณ ดามัสวินวงศ์ ครู ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
กรรมการ
13. นายเสกสรร ติวงค์
ครูร.ร.แม่รมิ วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 - 6
1.นางรุ่งทิวา จันทนพศิริ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสุณี ครุฑแตง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
รองประธานกรรมการ
3.นางสาววาสนา ยาวิชัย
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
4.นายปรีดา คําแก้ว
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
5.นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
6.นางสาวกฤติยา มณีกาศ ค
รูร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show ) ระดับ ม. 1- 3
1.นางศิราภรณ์ จันทรสิริกลุ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางฉัตรดาว ขันจันทร์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิณี ประพันธ์บัณฑิต ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
4. นางนภาพร ใสศรี
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาววีรวรรณ เวนวล
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
7. นายชนะรัตน์ ชัยวรรณ
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุธิดา คําปันปู่
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show ) ระดับ ม.4 - 6
1.นางศิราภรณ์ จันทรสิริกลุ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ์ กันจินะ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
รองประธานกรรมการ
3. นางกุลญา ดุลย์สูงเนิน
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
4. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิฤทธิกุล ครู ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
กรรมการ
5. นางบุปผา ธนะชัยขันธ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
6. นางพิสมัย จิลิน
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
7.นางทวีพร ฟูวงษ์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
8.นางเยาวลักษณ์ ปิยนันทคุณ ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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พิธีกรกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show ) ระดับ ม.1-3 และ ม. 4-6
1.นายธนพงษ์ มีกล่ํา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม. 1- 3
1. นางดวงเดือน คุณยศยิ่ง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2.นางอรพิน สมมิตร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒทัย ชุ่มวารี
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
4.นายประทิน ตั้งใจ
ครูร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นางประทุม พุทธวงค์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
6. นางสาวจุรารัฐ ป้อคํา
ครูร.ร.แม่รมิ วิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 – 6
1.นางสาวมยุรีย์ ขันรินทร์คํา ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายอุดม ริยะปาน
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4.นางจรัสศรี ธรรมธิ
ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
5. นายสมควร ต้นเหลือง
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม. 1- 3
1.นายชูศักดิ์ พงษ์เจริญ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2. นางดวงดารา โกสินทร์
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางทองมุข โปทา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
4. นางพัชรา เอื้องไพบูลย์
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4 - 6
1.นายนิมิต วงศ์มณี
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ ประธานกรรมการ
2. นายกําธร กาวี
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ลายคํา
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
4. นายการุณ เชิดชู
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.4 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นายนิคม สินธพงษ์
ผ.อ. ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา กาชัย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศนิชา เลิศการ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวจินตนา โพธิ์งาม
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
6. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
7. นางอ้อยทิพย์ ทองดี
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
8. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
9. นายสุชาติ เทพจันทร์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
10. นายทวี ทัดแพ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-3
1. นางสาวจินตนา โพธิ์งาม
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางกรองทอง วงษ์มงคล
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางอัชราภรณ์ รังสี
ครู ร.ร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่
กรรมการ
4. สุนทรี เมฆบุญส่งลาภ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-6
1. นางเบญจศีล ชื่นจิตต์
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศนิชา เลิศการ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา ตรรกวิโรจน์
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางพรรณี รัตนเศียร
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-3
1. นางพิพรรัชช์ กองสงฆ์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ ทองดี
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายสถิต นิลแก้ว
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-6
1. นางรัตนา วรรณสอน
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นายจําลอง กิจสุภา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ วงศ์วัจนสุนทร ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายทวี ทัดแพ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-6
1. นางทัศนีย์ อนุสร
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ สามแก้ว
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เทพจันทร์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4. นายสุเมธ คําดา
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-6
1. นางเมธาพร เบลีย์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ สามแก้ว
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา ตรรกวิโรจน์
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางพรรณี รัตนเศียร
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5. นายจําลอง กิจสุภา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-3
1. นางสาวพัชรีภรณ์ บุญมา
ครู ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
ประธานกรรมการ
2. นางจรุวรรณ์ ศุภรัตน์ภิญโญ ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ธมิกานนท์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ นพคุณ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-6
1. นางนงเยาว์ ภูมิคอนสาร
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางดารณี สุริยะวรรณ
ครู ร.ร.แม่แตง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4. นางศรีนวล บุญรักษา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5.นายอนันต์ โกเสส
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ม.1-3
1. นางสุดฤทัย สมบูรณ์วิทย์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นางพิศพร ดวงสะอาด
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ม.4-6
1. นางเพลินพิศ สุขพูลผล
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. พระอาจารย์กิตติชัย กิติสาโร ร.ร. พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นางปาริชาติ สงวนผล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นางทวีศิริ มาระวิชัย
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปล ระดับ ม.1-6
1.พระอาจารย์ชวลิต รักเหล่า(วชรญาณเมธี) ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ไชยชนะ
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ จิตรากร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
8.5 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผ.อ. ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางปริยา บุญตัน
รองผ.อ. ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางผ่องศรี กันธิยะ
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวจุไรพร เรืองศรี
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
5. นายอาคม เกิดเอียง
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
กิจกรรมการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ ประคําสาย
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นางเกียรติ อังศุสิงห์
ครู ร.ร.วัดแม่รมิ
กรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ คันธวัน
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นายปริญญา เฉลิมสุข
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นางรัตติมา พานิช
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ไชยคําวงค์
ครู ร.ร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่
กรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นางสาวปริญารัชน์ แสนพิมพ์ ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจ
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สามไชย
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นายจรัญ เข็มขาว
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นายอนันต์ อุดแดง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อินทะเคหะ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์
ครู ร.ร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่
กรรมการ
3. นายนวมิตร อย่าลืมญาติ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1-ม.3
1. นายประกิต สร้อยกาบแก้ว ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค ธารา
ครู ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
กรรมการ
3. นายปริญญา เฉลิมสุข
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัย
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นายวุฒิกร กําแพงแก้ว
ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายประกิต สร้อยกาบแก้ว ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร จี๋คํา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นายสมดุ สาดดี
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม “ขิม 7 หย่อง” ระดับ ม.1- ม.3
1.นายภัทรพงศ์ ไชยสุภา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์
ครู ร.ร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่
กรรมการ
3. นางสาววริษา ปลื้มฤดี
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับ ม.1- ม.6
1.นายวิโรจน์ พรถาวร
ครู ร.ร. แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสหรัก ขาวแสง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นายชูชีพ มูลสถาน
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4. นางสาวนพมาศ ไชยชมพู
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพู
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4. นายสมเดช จองทรัพย์
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวร
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถาน
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
4.นายทวี พลอยแดง
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชัน้ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลป์ยาณวุฒิ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ มูลสถาน
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
4. นายทวี พลอยแดง
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5. นางสาวนิทราพร คุณาสวัสดิ์ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพู ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4.นายสมเดช จองทรัพย์
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวร
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นายสหรัก ขาวแสง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมพู ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4.นายสมเดช จองทรัพย์
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
5. นายวิโรจน์ พรถาวร
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันรําวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3
1. นางลําจวน อินทกูล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรี ถาวรพงษ์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรี
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันรําวงมาตรฐานและระบํามาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชัน้ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4.นางจีราพรรณ โศภนศุกร์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธ์ประเสริฐ ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางชมนาด พรถาวร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นางจีราพรรณ โศภนศุกร์ ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
8.6 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายณรงค์ มงคล
ผ.อ. ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เหลืองทอง
รองผ.อ. ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายเพ็ญ ปุกคํานวล ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ชุมภูคํา
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับ ม. 1 - 6
1. นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียร ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2. นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ชูศรี
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายทศพล สุภาหาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสมฐิญาพรรณ สัณหาภิรมย์กุล ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม กรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ชุมภูคํา
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม. 1 - 3
1. นางชนกนาถ โพธินาม
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2. นายธนู ครุฑมาศ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายวังชนะกาล ภูตาสืบ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวสายเพ็ญ ปุกคํานวล ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
5. นายศักดิ์วุฒิ สังข์ทอง
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม. 4 - 6
1. นายธรรมศักดิ์ ศักดิ์สง่า
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ โล่ห์เพ็ชร
ครู ร.ร.แม่แตง
รองประธานกรรมการ
3. นายธรรมนูญ สุทธิกลัด
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอภิราช จันทร์เกิด
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5. นายจรรยา สุดาจันทร์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม. 1 - 3
1. นางมัณฑนา พรหมโลก
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สุวรรณธัช
ครู ร.ร.แม่แตง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตภาส์ วงศ์อ่อนมณี ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ มณีจักร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
กรรมการ
5. นางสาวจตุพร ต้นเฮือด
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
6. นายพลเสฏฐ์ สวนจันทร์ดี ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม. 4 - 6
1. นายสุชาติ พูลทาจักร์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา บุตรดี
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตภาส์ วงศ์อ่อนมณี ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นางปราณี อุทัยพัฒน์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5. นายทศพล สุภาหาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
6. นายยงยุทธ พุทธวงค์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
8.7 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.นายมนสมุทร ปานพรหม
ผ.อ. ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายสุรชัย คูณแก้ว
รองผ.อ. ร.ร.สันทรายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3.นางเตือนใจ สงคราม
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4.นายวรชาติ ภู่ทอง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
5.นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1 – ม.3 และ ระดับ ม.4 – 6
1.นายวรพงษ์ เรือนแก้ว
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2.นายอุทัย สมณะ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
4.นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.นางมนธิดา โกษารัตน์
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3 และ ระดับ ม.4 - 6
1.นางสมจิตร โสวะ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสุวนิจ ภูหิรญ
ั
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นายเสรี ขุนคํา
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
4.นายสมบัติ ศรีวรรณชัย
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5.นางปรานอม จาระธรรม
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1 -3
1.นางธิชวดี เพชรรพีภัทร์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.พระกมลชัย จอกดี
ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
รองประธานกรรมการ
3.นางผุสดี คําภีระ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4.นางโสภิต ทองดัง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5.นางบุปผา ปานพันธ์โพธิ์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4 – 6
1.นางพรศรี พุทธานนท์
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2.นางชนันท์วิไล ธงเชื้อ
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3.นางอรทัย ชุ่มมงคล
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการ
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4.นางกัลยา กิจสุภา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5.นางอรัญญา โพธิ์แก้ว
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 – 6
1.นายสมควร จารุภูมิ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางสุดารัตน์ อุทัยผล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3.นางอภิพิม สุรวนิช
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4.นายแสงชัย ภิรารักษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
5.นางภัณทิรา ชัยอินตา
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมจัดสวนถาดชืน้ ระดับ ม.1-3
1.นายนิเวศน์ อินตารัตน์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นายบุญส่ง กันธิยะ
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นายเชาวลิต กันยา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4.นางยุภาพร เกิดเอียง
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
5.นายเสถียร กัลยานุกูล
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมจัดสวนถาดชืน้ ระดับ ม. 4-6
1.นายสมชาติ สมบูรณ์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2.นายบุญถม แสงคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
4.นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
5.นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1 – 3
1.นางวิมล นาวะระ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายเดช ยะมงคล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3.นางบุปผา ปานพันธ์โพธิ์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์ ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.นางอุรี โยริยะ
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมแปรรูปอาหาร ระดับ ม.4 – 6
1.นางวิมล นาวะระ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นายเดช ยะมงคล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ รองประธานกรรมการ
3.นางสาวแน่งน้อย คําสุข
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4.นางภัทร์นรินทร์ ธรรมหิเวศน์ ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.นางอุรี โยริยะ
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมน้ําพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 – 6
1.นางวรรณา แสงคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสาววัฒนารี ขัดสี
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นางรุจี เฉลิมสุข
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3.นางจรัสศรี ตันอุด
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมอาหารคาวจานเดียว อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 - 6
1.นางเตือนใจ สงคราม
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางถนอมจิต ดอนดี
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3.นางสุภาณี ไชยศิริวงค์สุข
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม แกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1 – 3 และ ระดับ ม.4 – 6
1.นางสอางศรี มณียะ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางนพพร พันธุรัตน์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
3.นางสุภาวดี ชุมสวัสดิ์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
4.นางรยุกต์ ชัยศิลป์
ครู ร.ร.เชียงใหม่มัธยม
กรรมการ
5.นายจุล สุระอาษา
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. นายมนสมุทร ปานพรหม
ผ.อ. ร.ร. สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คูณแก้ว
รองผ.อ. ร.ร. สันทรายวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางนาฏลัดดา เรือนคํา
ครู ร.ร. สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นายสมหมาย ยินดี
ครู ร.ร. สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
5. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสทิ ฎ์ ครู ร.ร. สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
6. นายวรชาติ ภู่ทอง
ครู ร.ร. สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมการสร้างการ์ตนู แอนิเมชัน่ (2D Animation) ระดับ ม.1-3
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสิทฎ์ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุข ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
3. นายปรัชญา ก๋าอิน
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4. นางกชพรรณ กันทาทอง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3
1.นางนาฏลัดดา เรือนคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางสุขุมาลย์พนิชการ
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
3.นายปวันกฤษฎิ์มะธี
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสทิ ฎ์ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางกชพรรณ กันทาทอง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุข ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
4.นายปรัชญา ก๋าอิน
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6
1.นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสทิ ฎ์ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุข ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
3. นายปรัชญา ก๋าอิน
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
4.นางกชพรรณ กันทาทอง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ม.1-3
1.นางนาฏลัดดา เรือนคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย ยินดี
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3.นายปวันกฤษฎิ์มะธี
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับ ม.1-3
1.นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกุลรุ่ง ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย
ครู ร.ร.แม่แตง
กรรมการ
3.นายนรา อินถา
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1 - 3
1.นายปรัชญา ก๋าอิน
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ธงงาม
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
3. นายวรชาติ ภู่ทอง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3. นายปวันกฤษฎิ์มะธี
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.4 - 6
1. นายสุวิทย์ เกษสุวรรณ
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ธงงาม
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอนันท์ วงไฮ
ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
4. นายวรชาติ ภู่ทอง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียร ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นางชวาลี ภิรารักษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-3
1.นางชวาลี ภิรารักษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียร ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-6
1. นางเศรษฐินี กุลสุทธิเสถียร ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางชวาลี ภิรารักษ์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-6
1. นายกิติเชษฐ์ กาญจนวิสิทฎ์ ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุข ครู ร.ร.วัดแม่รมิ วิทยา
กรรมการ
3. นายวรชาติ ภู่ทอง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
4. นางกชพรรณ กันทาทอง ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3
1. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย
ครู ร.ร.แม่แตง
ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกุลรุง่
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
3. นายวรชาติ ภู่ทอง
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.1-3
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2.นายชาตรี ศรีดวงแก้ว
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
3.นายปิยะพงษ์ ตาใจ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4.น.ส.นพวรรณ กมลปรีดากุล ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.1-3
1.นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้ว
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
3. นายปิยะพงษ์ ตาใจ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4. น.ส.นพวรรณ กมลปรีดากุล ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.4-6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้ว
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
3. น.ส.นพวรรณ กมลปรีดากุล ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4. นายปิยะพงษ์ ตาใจ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.4-6
1. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2. นายชาตรี ศรีดวงแก้ว
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
3. น.ส.นพวรรณ กมลปรีดากุล ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4. นายปิยะพงษ์ ตาใจ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8.8 คณะกรรมการทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข
ผอ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ ประธานกรรมการ
2. นางประกายศรี สุขเสถียร รอง ผ.อ. ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา รัตนชัยสิทธิ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4. นางภาวนา พงศ์เจริญ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
กรรมการ
5. นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
6. นางนารีรัตน์ มาลีหอม
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
กรรมการ
7. นางปนัดดา มณีจกั ร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
8. นางรุ่งละภีร์ ครุฑมาศ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
9. นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
10. นายธวัชชัย ใจคํา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
11. นางสาวพัชรินทร์ จันที
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
12. นางสาวศิรินันท์ ไชยปัญญา ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
13. นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
14. นางสุปราณี ยะมงคล
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
1. นางรุ่งละภีร์ ครุฑมาศ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ Impromptu Speech
2. นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ Spelling Bee
3. นางปนัดดา มณีจกั ร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ Story Telling
4. นางสาวสุชญา หิรญ
ั ญสุวรรณ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ Crossword
5. นายไพรัช วิจันทร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ Multi Skills Competition
6. นางวัฒนา เจริญเกตุ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ละครสั้นภาษาอังกฤษ
7. นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
8. นางสาวศุภวรรณ สงวนแก้ว ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
9. นางสมพร เทียมทอง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
10. นายธวัชชัย ใจคํา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ การแข่งขันพูดภาษาจีน
2. คณะกรรมการการตัดสินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม.1 - 3
1.นางบุปผา ขุมคํา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางผ่องศรี กันธิยะ
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
3.Mr. Roberto Sanchez , Jr. ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4.นางอุไรวรรณ ศรีธิวงค์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5.นางเสาวณีย์ นภาวรรณ
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม. 4 - 6
1.นางศรีนวล บุญธรรม
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
2.นางสาวบุษบา ใจคํา
ครู ร.ร.แม่แตง
3.Ms. Christiana Monica Fortune ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4.นางจีราภรณ์ ใชยอินทร์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขัน Spelling
1.นางจีรพรรณ มหาพรหม
2.นางอําพรรณ ไชยพันธ์
3.Mr. David Adams
4.นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์
5.นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช

Bee ระดับ ม.1 - 3
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ครู ร.ร.แม่แตง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขัน Spelling
1.นางอมรา ทองบ่อ
2.นางพัชรี วงศ์สุธาวดี
3.Mr. Ton de Corte
4.นางคนธวัลย์ คํามีมลู
5.นางทิวาพร เตชะรุจพิ ร

Bee ระดับ ม. 4 - 6
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
ครู ร.ร.พงษ์พิกุลเชียงใหม่
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม. 1 - 3
1.นายวชิรา สุขัมศรี
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.นางเฟื่องฝน บุญทวี
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3.Mr. Anthony Onchiri Masi ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการ
4.นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการ
5.นางพวงทอง อายรังสฤษฎิก์ ูล ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม. 4 - 6
1.นางชื่นพักตร์ สมานวงค์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.Mr. Mathew Kelly
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
กรรมการ
3.นางศิริวรรณ ลือดารา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
4.นางกรรณิการ์ ควรอนันต์
ครู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กรรมการ
5.นางสังขยา บุญมา
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม. 1 - 3
1.นางศุภวรรณ ทะกันจร
ครู ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
2.นายเอกอรรถพล อินทะวิวัฒน์ ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
3.Mr. Norman Sinsuan
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
4.นางกรรณิการ์ ปัญญา
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับ ม. 4 - 6
1.นางสาวเพชรรัตน์ สุริยา
ครู ร.ร.แม่แตง
2.นายสมชาย ทาเมือง
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
3.Mr. Norman Sinsuan
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
4.นางอาภรณ์ ปรีชาปัญญา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับ ม. 1 - 3
1.นางบุปผา ปงลังกา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
2.นางสาวไพรินทร์ จันทะภี
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
3.นางสาวนันทวรรณ ชัยธีระสุเวท ครู ร.ร.แม่แตง
4.นายไพรัช วิจันทร
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ระดับ ม. 4 - 6
1.นางจินตนา มงคลชัยสิทธิ์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2.นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์
ครู ร.ร.แม่แตง
3.นางสาวสันทณี บุญทา
ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4.นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณ ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมการแข่งขันละครสัน้ ภาษาอังกฤษ ระดับ ม. 1 - 3
1.นางสุรัตน์ สินประสาธน์
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
2.นายปรีชา วิริยะชินการ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
3.Mr. Milos Velechovsky
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
4.นางวัฒนา เจริญเกตุ
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันละครสัน้ ภาษาอังกฤษ ระดับ ม. 4 - 6
1.นางสายพิน หัวเมืองแก้ว
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
2.Mr. Milos Velechovsky
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
3.นางยุพา สองเมืองแก่น
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
4.นางสาวนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ ครู ร.ร.สะเมิงวิทยาคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาญี่ปนุ่ ระดับ ม. 1 – 3 และ ระดับ ม. 4 - 6
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
1.Ms. Naoko Takatsuka
Japan Foundation BKK
ประธานกรรมการ
2.Mr. Yuusuke Terada
Mitara Language School
กรรมการ
3.Ms. Kawai Yukiko
Chiang Mai Rajabhat University กรรมการและเลขานุการ
กรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.นางสมพร เทียมทอง
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ประธานกรรมการ
2.นางกุศลิน กุลประยงค์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
กรรมการ
3.นายปวิช กิตติยังกุล
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม . 4 - 6
1.นางนิธิพันธ์ ยากี
ครู ร.ร.สันกําแพง
ประธานกรรมการ
2.นางอรวรรณ อนันทปัญสุทธิ์ ครู ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
กรรมการ
3.นางสาวนันทา สุทธิเจริญ
ครู ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม. 1 – 3 และ ระดับ ม. 4 - 6
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
1.นายสมศักดิ แซ่หู
ครู ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2.Ms. Lei Ou
ครู ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
กรรมการ
3.Ms. Zhang Li wen
ครู ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการควบคุมการแข่งขัน
1.นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่
ครู ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
กรรมการ
3.นางสาวสุปราณี คําลือ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
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8.9 คณะกรรมการทักษะกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1. คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1. นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ผ.อ. ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
2. นางนภาพร อิ่มใจ
รองผ.อ. ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
3. นางสาวสายพิณ ถาวร
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
4. นายทศพล สุภาหาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
5. นายภูวรินทร์ ชัยชาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม. 4 - 6
1. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็น
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนู ครุฑมาศ
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
3. นายไพรัช วิจันทร
ครู ร.ร.นวมิทราชูทิศ พายัพ
กรรมการ
4. นายภูวรินทร์ ชัยชาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสายพิณ ถาวร
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม. 4 - 6
1. นางสายสมร ภูสมี า
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
2. นางสาวนุชจรีย์ เงินคํามูล
ครู ร.ร.แม่แตง
3. นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช ครู ร.ร.พร้าววิทยาคม
4. นางเรณู หงษ์โต
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
5. นายกฤษฎา ไชยมงคล
ครู ร.ร.สะเมิงพิทยาคม
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษา ระดับ ม. 4 - 6
1. นางลาวัณย์ มหาทุมะรัตน์
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
2. นางวรรณา ไชยมาลา
ครู ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
3. นางกิติยา สุขพินิจ
ครู ร.ร.แม่แตง
4. นางเรณู หงษ์โต
ครู ร.ร.สันทรายวิทยาคม
5. นายทศพล สุภาหาญ
ครู ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากมีปญ
ั หาอุปสรรค
ให้รายงานคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

