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 ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงราย เขต  4 
ที ่ 534 / 2559   

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการตัดสินการแขํงทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ครั้งที่ 66   ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

.................................................................................................   
   ด๎วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะดําเนินงานการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 14 – 15  พฤศจิกายน 
2559  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  เพ่ือเป็นการสํงเสริมศักยภาพ ทักษะ
ความสามารถ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข๎าแขํงขันศิลปหัตถกรรมในระดับภาค และระดับชาติ  รวมถึงเป็นการ
สํงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ นําเสนอผลงานทางวิชาการของ สถานศึกษา ผู๎บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตร 37 แหํง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการตัดสินการแขํงทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1.คณะกรรมการที่ปรึกษาและอ านวยการ  
1) นายทศพร  เมฆอากาศ รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษา

ราชการแทนผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

ประธาน
กรรมการ 

2) นายเทอดชาติ  ชัยพงษ๑ รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

3) นายสมดุลย๑   เจริญสุข รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

4) นายสมพงษ๑   บุตรวัน รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

5) นายวัลลภ   ไม๎จําปา รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองประธาน 

6) นายสมนึก   ดาดี ผู๎อํานวยการกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  

กรรมการ 

7) นางสาวรุํงฤดี  ทรัพย๑นิธิ ผู๎อํานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

8) นายสัมพันธ๑ อะทะสุวรรณ ผู๎อํานวยการกลุํมสํงเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ 

9) นายกฤษฎ๑  การะเกตุ ผู๎อํานวยการกลุํมอํานวยการ กรรมการ 

10) นางพระจิตต๑  พลนะรัตน๑ ผู๎อํานวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการ 
/8) นายสัมพันธ๑... 
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11) นางจรรยาลักษณ๑  เชื้อหมอ ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารการเงินและสินทรัพย๑ กรรมการ 

12) นางพรนาถ  เดชโภชน๑ ผู๎อํานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

13) นายพีระพงษ๑  ชมภูพิทักษ๑ ผู๎อํานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

14) ประธานศูนย๑เครือขํายการศึกษาประจําตําบล ทุกคน กรรมการ 

15) ผู๎อํานวยการโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนสังกัดเอกชน ทุกคน กรรมการ 

16) นางเสถียร  สุวรรณจักษ๑ 

 

 

ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ 

 

กรรมการ 

17) นายสืบศักดิ์  พรหมแย๎ม ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
18) นายเกษียร  มะโนชัย ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
19) นายสะอาด  คําตัน ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
20) นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
21) นางสาวนันทนา  จันทร๑ฝั่น ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
22) นางสาวธีรวรรณ จันทร๑วิชชาพร ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
23) นางดวงคิด  จรเอ๎กา ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
24) นางวรุณี  แก๎วสุข ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
25) นางไพรฑูลย๑  สายโท ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
26) นายบุญธรรม จองมงคล ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ กรรมการ 
27) นายบุญชม  ยะแสง ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ กรรมการ 
28) นางจินดาภา  ละฟู่ ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ กรรมการ 
29) นางกุลจิรา  บัวผัน ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ กรรมการ 
20) นางอิชยาพัฒน๑  ทะลง ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการ กรรมการ 
21) นายพงศธร  ชํางปัด ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานกุาร 

22) นายพงศ๑พันธุ๑  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ กรรมการผู๎ชวํยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ กําหนดแนวทาง การดําเนินงาน ให๎คําปรึกษา แนะนํา วางแผน สนับสนุนสํงเสริม ควบคุมและกํากับ
ติดตามการดําเนินงานการแขํงขันทักษะวิชาการของคณะกรรมการการตัดสินในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

 

 

 

 

 

/2. คณะกรรมการตดัสิน... 
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2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ     

2.1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  

2.1.1 การปัน้ดินน้ ามัน 

1) นางวิไลวรรณ  เขียวอ๎าย ครูโรงเรียนบ๎านงิ้วป่าไผํ  ประธานกรรมการ 

2) นางวิภาดา  มหาภาส ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา กรรมการ 

3) นางสายพิมพ๑  หมุดปิน ครูโรงเรียนบ๎านหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.1.2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  

1) นางนิรชร  วันต๏ะ  ครูโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ประธานกรรมการ 

2) นางวิภารัตน๑  สมณช๎างเผือก ครูโรงเรียนบ๎านแจ๐มป๋อง กรรมการ 

3) นางทิพยวิภา  มายัง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

2.2.1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางวาสนา เทพทองปัน ครูโรงเรียนบ๎านตีนเป็ด ประธานกรรมการ 

2) นางปานแก๎ว  สงบ ครูโรงเรียนบ๎านสบเปา กรรมการ 

3) นางพะยอม  สิมงาม ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง “คุรุราษฎร๑วิทยา” กรรมการและเลขานุการ 

  2.2.2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางประคองจิต ศิริบุญธรรม ครูโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ประธานกรรมการ 

2) นางเยาวเรศ   สุดชาติ ครูโรงเรียนบ๎านน้ําม๎า กรรมการ 

3) นางประทุม วรรณะ ครูโรงเรียนบ๎านปางคํา กรรมการและเลขานุการ 

2.2.3 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 

1) นายพิพัฒน๑  อหันตะ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน ประธานกรรมการ 

2) นางปิยะธิดา  ทุํงเก๎า ครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑ กรรมการ 

3) นางวีณา  จีราพันธุ๑ ครูโรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตร กรรมการและเลขานุการ 

2.2.4 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1-3  

1) นางปรียา  เขื่อนเชียงสา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประธานกรรมการ 

2) นางบานอุบล  บํารุงชาติ ครูโรงเรียนบ๎านเชียงเคี่ยน กรรมการ 

3) นายเดชา  พันตา ครูโรงเรียนบ๎านหนองเตา กรรมการและเลขานุการ 

   
/2.2.5อํานเอาเรื่อง... 
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2.2.5 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางทับทิม  กันทะจักร ครโูรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอํานวย  ปาระมะ ครูโรงเรียนบ๎านหลวง กรรมการ 

3) นางบุรัสกร  ศรีคําจักร๑ ครโูรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทํานุประชา) กรรมการและเลขานุการ 

2.2.6 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1-3   

1) นางสาวบุญโฮม  พิมพ๑หอม ครูโรงเรียนสันทรายงามวิทยา ประธานกรรมการ 

2) นายธนวัฒน๑  ปันทะยม ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย กรรมการ 

3) นางจันทร๑เพ็ญ  ลือชา ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

2.2.7 เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางชมนต๑พร  เทพบํารุง ครูโรงเรียนบ๎านชมภู ประธานกรรมการ 

2) นางสุกัญญา  ทวีสุข ครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา กรรมการ 

3) นางลําภู  จอมอาจ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.2.8 เรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางกฤษกร  ถาวงค๑ ครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑ ประธานกรรมการ 

2) นางสายสมร  สุทธศิลป์ ครูโรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 

3) นางบันดล  ดีแก๎ว ครูโรงเรียนชุมชนสถาน กรรมการและเลขานุการ 

       2.2.9 ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางกานต๑สินี  กระภูฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 ประธานกรรมการ 

2) นางพริ้มเพรา  อะทะไชย ครูโรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง กรรมการ 

3) นางวรินดา  ไชยแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกาญจน๑ กรรมการและเลขานุการ 

2.2.10 ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ป.4-6 

1) นางชนม๑ณัฐนันท๑  ฤทธิ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง“คุรุราษฎร๑วิทยา” ประธานกรรมการ 

2) นางณัชนันท๑  ริจนา ครูโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการ 

3) นางสุพัตรา  อินเรือง ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยสัก “ประชานุกูล” กรรมการและเลขานุการ 

2.2.11 ท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.1-3 

1) นางกาญจนา  จอมสวําง ครูโรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง ประธานกรรมการ 

2) นางกาญจนา  สมสรรญ๑ ครูโรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการ 

3) นายณัฐฑภัทร๑  ศรีจันทร๑ ครูโรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักด ี กรรมการและเลขานุการ 

   

 

/2.2.12 ปริศนาสร๎างสรรค๑... 
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2.2.12 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางสาวศรินทิพย๑  ธนะวดี ครูโรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ ประธานกรรมการ 

2) นางฐิตาพร  แจ๎งภูเขียว ครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑ กรรมการ 

3) นางสุดา  เหลืองปัญญากิจ ครูโรงเรียนบ๎านต๎าหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.2.13 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางสาวอภิญญา  ก๐าแก๎ว ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา ประธานกรรมการ 

2) นางสาวนฤพร  คําศรีแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน กรรมการ 

3) นางสาวศิรินทิพย๑  ถานะกอง ครูโรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี กรรมการและเลขานุการ 

2.2.14 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางสาวดวงมณี  นันติ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด ประธานกรรมการ 

2) นางสาวจีรนันท๑  อวรรณา ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหมอก กรรมการ 

3) นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

2.2.15 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4บท) ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางจันทร๑ฉาย  หมื่นจินะ ครูโรงเรียนชุมชนสถาน ประธานกรรมการ 

2) นางสาววาสนา  ชมภู ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการ 

3) นางจุฑารัตน๑  ปัญญายิ่ง ครูโรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

       2.2.16 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8บท) ระดับชั้น ม.1-3 

1) นายรุํงธรรม  บุญสุระ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงโห๎ง ประธานกรรมการ 

2) นางก่ิงแก๎ว  จัตุรัส ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยซ๎อ กรรมการ 

3) นางสาวรัตนาภรณ๑  เทพละ ครูโรงเรียนบ๎านสันชุม  กรรมการและเลขานุการ 

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

2.3.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางแรมพรรณ  หาญกล๎า ครูโรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2) นางสาวมัทติกา  ไชยแสงคํา ครูโรงเรียนบ๎านแจ๐มป๋อง กรรมการ 

3) นางอมรา  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ๎านครึ่งใต๎ กรรมการและเลขานุการ 

2.3.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 

1) นายนรินทร๑  ศรีวิชัย ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหมอก ประธานกรรมการ 

2) นางนิตยา  ใจวัง ครูโรงเรียนบ๎านรํองกอก กรรมการ 

3) นางสาวหทัยรัตน๑  กันทะเลิศ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยสัก กรรมการและเลขานุการ 

2.3.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 
/2.3.3 การแขํงขัน... 
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1) นายวินัย  เวียงนาค ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง “คุรุราฎร๑วิทยา” ประธานกรรมการ 

2) นายพงศ๑ปณต  สัตคม ครูโรงเรียนบ๎านใหมํโชคชัย กรรมการ 

3) นางนิตยา  ขันทะ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย กรรมการและเลขานุการ 

2.3.4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ 
ชั้น ป.4-6 และ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น 
ม.1-3  

1) นายณรงค๑  ยะตั๋น ครูโรงเรียนบ๎านบํอแสง ประธานกรรมการ 

2) นายประดิษฐ๑  ชัยวงศ๑ ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการ 

3) นางนิตยา  ใจคํา ครูโรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.3.5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ป.4-6  และ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-3   

1) นายเอกพงษ๑  ขันทะ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย ประธานกรรมการ 

2) นางกัลยาณี  ฉายา ครูโรงเรียนบ๎านสันชุม สหราษฎร๑บํารุง กรรมการ 

3) นางสาวณัฐนันท๑  การเก็บ ครูโรงเรียนบ๎านพญาภิภักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

        2.3.6 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP    ระดับชั้น ป.4-6   

1) นายคําปาว  กองซา ครูโรงเรียนบ๎านป่าตึงงาม ประธานกรรมการ 

2) นางมนัญชยา  ไกลถิ่น ครูโรงเรียนบ๎านแกํนวิทยา กรรมการ 

3) นางวรวีร๑  โสภาบุตร ครูโรงเรียนบ๎านป่าซาง กรรมการและเลขานุการ 

2.3.7 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั้น ม.1-3   

1) นางสุวภา  คํามา ครูโรงเรียนบ๎านหวาย ประธานกรรมการ 

2) นายวีระพงษ๑  สาตรักษ๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการ 

3) นางสาวพรทิพย๑  จินะไชย ครูโรงเรียนอนุบาลตาดควัน กรรมการและเลขานุการ 

2.3.8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางสิริกาญจน๑  ดวงสุข ครูโรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมอืง ประธานกรรมการ 

2) นางวลิดา  บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม กรรมการ 

3) นางวศินี  จันทาพูน ครูโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม กรรมการและเลขานุการ 
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2.3.9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางสาวนฤมล  จินะราช ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 

2) นางสาววิลาวัลย๑  ยานัน ครูโรงเรียนบ๎านทุํงคํา กรรมการ 

3) นางละเอียด  คําหล๎า ครูโรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.3.10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางกิรัณ  มหาวรรณ๑ ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหมอก ประธานกรรมการ 

2) นายชัยนรินทร๑  จารุพันธุ๑ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 

3) นางสาววลีพร  ปันนา ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยลึก กรรมการและเลขานุการ 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.4.1 การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 

1) นายสมศักดิ์  ปันทะยม ครูโรงเรียนบ๎านหัวเวียง โกศัลวิทย๑ ประธานกรรมการ 

2) นางพรรวรรษา  สภานนท๑ ครูโรงเรียนบ๎านใหมํ กรรมการ 

3) นางสิริรัตน๑  กิจนุกร   ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยลึก กรรมการและเลขานุการ 

2.4.2 การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางสาวพาณี  เรืองวิลัย ครูโรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมอืง ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอัจจิมา  จันธิมา ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง “คุรุราฎร๑วิทยา” กรรมการ 

3) นางสาวเสาวนีย๑  อุตมา ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

2.4.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 และ การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางแสงจันทร๑  แสงเพชร๑ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอยชัย ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอมรรัตน๑  หงษาคํา ครูโรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตร กรรมการ 

3) นางสาวฐิติยา  ปินคํา ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา กรรมการและเลขานุการ 

2.4.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 และ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1-3 

1) นายจําลอง  เทพนิล  ครูโรงเรียนชุมชนสถาน ประธานกรรมการ 

2) นางสาวหทัยรัตน๑  กัลยา ครูโรงเรียนบ๎านพญาภิภักดิ์ กรรมการ 

3) นางยุพิน  คําตัน ครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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2.4.5 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางสาววิจิตรา  จักรสมศักดิ์ ครูโรงเรียนบ๎านหวาย ประธานกรรมการ 

2) นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการ 

3) นางสําราญ  เอ่ียวเฮง ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

2.4.6 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.1-6 และ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางมะลิวรรณ  พงษ๑เพีย
จันทร๑ 

ครูโรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน ประธานกรรมการ 

2) นางสร๎อยสุนีย๑  ธิโนชัย ครูโรงเรียนบ๎านดอนแยง กรรมการ 

3) นายธีรศักดิ์  สุขใหญํ ครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑ กรรมการและเลขานุการ 

2.4.7 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  ระดับชั้น ป.1-3 , การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล 
ระดับชั้น ป.4-6  และ  การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6  

1) นายอดิศัย  ธรรมโชติ ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต๎ ประธานกรรมการ 

2) นายกนกนาฎ  สุกใส ครูโรงเรียนบ๎านป่าซาง กรรมการ 

3) นายวิทยา  สุระรินทร๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยโป่ง กรรมการและเลขานุการ 

2.4.8 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3  และ  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อข้ึนจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-3 

1) นายวรนารถ  สุวรรณศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 

2) นายอดุลย๑  อินต๏ะอดทน ครูโรงเรียนสมถวิลจินตมัย 
บ๎านห๎วยแล๎ง (ต.ช.ด.อนสุรณ๑) 

กรรมการ 

3) นายนิโรธ  ภูมิสายดร ครูโรงเรียนสันทรายงามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.5.1 เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางพุธดี  ชมภูสม ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง ประธานกรรมการ 

2) นางวิภาดา  ถูนาแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑ กรรมการ 

3) นางอัมพิกา  ลือชา ครูโรงเรียนอนุบาลยางฮอม กรรมการและเลขานุการ 

2.5.2 เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 

1) นางคะนึงนิจ  ปันทะยม ครูโรงเรียนบ๎านทุํงอําง ประธานกรรมการ 

2) นางผํองพรรณ  บุดดี ครูโรงเรียนบ๎านมํวงยาย กรรมการ 

3) นายบวรวิทย๑  ใจแปง ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหวาย กรรมการและเลขานุการ 
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2.5.3 เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางดรุณี  ศรีติสาร ครูโรงเรียนบ๎านศรีลานนา ประธานกรรมการ 

2) นางจินดา  ผิวผํอง ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยห๎อม กรรมการ 

3) นางสาวกัญญาภัค ทะนันชัย ครูโรงเรียนบ๎านทําข๎าม กรรมการและเลขานุการ 

2.5.4 โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 

1) นางมนสิชา  สิงหเสนี ครูโรงเรียนบ๎านตองมํวงชุม ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุรพิน  กองวงศ๑ ครูโรงเรียนบ๎านสันทรายมูล กรรมการ 

3) นางพานแก๎ว  อินสุทะ ครูโรงเรียนบ๎านใหมํโชคชัย กรรมการและเลขานุการ 

2.5.5 โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 

1) นายอินทนง  จันตา ครูโรงเรียนบ๎านแกํนวิทยา ประธานกรรมการ 

2) นางกุหลาบ  การเก็บ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทํานุประชา) กรรมการ 

3) นางวัฒนา  พิชัยยา ครูโรงเรียนบ๎านต๎าหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.5.6 โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางพกายกุล  รัตน๑น้ําหิน ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 

2) นางโสภา  พรหมงาม ครูโรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 

3) นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงคํา กรรมการและเลขานุการ 

2.5.7 ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6  และ ภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม1-3  

1) นายประดิษฐ๑  ธรรมราช ครูโรงเรียนบ๎านทําข๎าม ประธานกรรมการ 

2) นายทัศนัย  คํามีผล ครูโรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา กรรมการ 

3) นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

        2.5.8 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3   
1) นางจินตนา  ชํานาญ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประธานกรรมกรรม 

2) นางสาวกิตติธรา  หมํอมนวล ครูโรงเรียนบ๎านหลู๎ กรรมการ 

3) นางรัชนีวรรณ  เนาวฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านหวาย กรรมการและเลขานุการ 

2.5.9 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 
1) นายสุพรรณ๑  ธนะหมอก 
 

ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง “คุรุราษฎร๑วิทยา” ประธานกรรมการ 

2) นางแสงจันทร๑  ขันแก๎ว ครูโรงเรียนอนุบาลทุํงทราย กรรมการ 

3) นางสาวพาที  ปิ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนบ๎านแมํเปา กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

/2.5.10เลํานิทาน... 
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2.5.10 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายประมวล  เทพบํารุง ครูโรงเรียนต๎นปล๎องแดนเมือง ประธานกรรมการ 

2) นางมณีวรรณ  เสมอใจ ครูโรงเรียนบ๎านป่ารวก กรรมการ 

3) นางสาวเสาวลักษณ๑  นาใจ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการและเลขานุการ 

2.5.11 มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3   
1) นางศิรินภา  เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนบ๎านมํวงยาย ประธานกรรมการ 

2) นางอรุณรัตน๑  อินทะมา ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยสัก กรรมการ 

3) นางมานี  ฉายอรุณ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงอําง กรรมการและเลขานุการ 

2.5.12 มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6 
1) นางดวงเดือน  เทพยศ ครูโรงเรียนบ๎านน้ําม๎า ประธานกรรมการ 

2) นางสายทอง  ต๏ะปัญญา ครูโรงเรียนบ๎านทรายทอง กรรมการ 

3) นางวิทูร  นันทสุวรรณ ครูโรงเรียนบ๎านแมํต๋ํากลาง กรรมการและเลขานุการ 

2.5.13 มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 
1) นางสาวมารยาท  จุฬากุล ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด ประธานกรรมการ 

2) นางจิราภรณ๑  อินวงค๑หงาว ครูโรงเรียนบ๎านบุญนาค กรรมการ 

3) นางพรรณี  พรหมรินทร๑ ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหมอก กรรมการและเลขานุการ 

2.5.14 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ ป1 – ม3  และ สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ) 
ระดับชั้น ม.1-3 

1) พระมหาอภิวรรณ ภิวณโณ (จําปาวรรณ) ประธานกรรมการ 

2) นายดวงแก๎ว  มีความรัก 
3) นายสมศักดิ์  จิรกาลนุกุล 

ครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑ 
ครูโรงเรียนบ๎านปล๎องตลาด 

กรรมการ 
กรรมการ 

4) นายเสกสรร  ชํวยแก๎ไข ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการ 

5) นายผัสฐกาล  กันยอด ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
2.6.1  การแข่งขันแอโรบิก  ระดับชั้น ป.1-6 และ  การแข่งขันแอโรบิก  ระดับชั้น ม.1-3 

1) นายศรัณย๑  สมณา ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 

2) นายสุพศิน  แก๎วจําปา ครูโรงเรียนบ๎านกระแล กรรมการ 

3) นางสาวศรัญญา นันต๏ะภาลัย ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยลึก กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 
/2.6.2การตอบปัญหา... 
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2.6.2  การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับช้ัน ป.1-6 
1) นายภูวไนย  เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนบ๎านหวาย ประธานกรรมการ 

2) นายพิพิธ  ตั้งวิบูลย๑ชัย ครูโรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ กรรมการ 

3) นางสาวรินทร๑ลภัส  พชรศักดิ์ศิริ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการและเลขานุการ 

2.6.3 การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับช้ัน ม.1-3 
1) นายบัญญัติ  ชอบจิตต๑  ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง ประธานกรรมการ 

2) นายสุวรรณ  สีมาตย๑ ครูโรงเรียนบ๎านโล๏ะ กรรมการ 

3) นางวัชราภรณ๑  บูลยเลิศ ครูโรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง กรรมการและเลขานุการ 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
    - สาระทัศนศิลป์   

2.7.1 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.1-3 
1) นายเรืองศักดิ์  กระภูฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านไม๎ยามิตรภาพที่ 168 ประธานกรรมการ 

2) นายสมชาย ปริมิตร ครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา กรรมการ 

3) นายศุภเกียรติ  สมณช๎างเผือก ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยเอียน กรรมการและเลขานุการ 

2.7.2 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.4-6 
1) นายพีระ  ยาปะโลหิต ครูโรงเรียนบ๎านทําข๎าม ประธานกรรมการ 

2) นางอนุตรา  แอํนปัญญา ครูโรงเรียนบ๎านบุญนาค กรรมการ 

3) นายอําพล  ณ นําน ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกาญจน๑ กรรมการและเลขานุการ 

2.7.3 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายชูศักดิ์  ปูธิปิน ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยสัก ประธานกรรมการ 

2) นางอัญชลี  ชินะขําย ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการ 

3) นายวิชัย  กาวิน ครูโรงเรียนบ๎านกระแล กรรมการและเลขานุการ 

2.7.4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 
1) นายสมชาย  ปัญญาดี  ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง “คุรุราษฎร๑วิทยา” ประธานกรรมการ 

2) นายกิตติพงษ๑  ใจอารีย๑ ครูโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการ 

3) ด.ต.เขตตวัน  ยั่งยืนวณิชกุล ครูโรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษา ชร.-พย. กรรมการและเลขานุการ 

2.7.5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 
1) นายนิตย๑  อินต๏ะวิยะ ครูโรงเรียนบ๎านตีนเป็ด ประธานกรรมการ 

2) นางสาวณัฐชา  พันละกา ครูโรงเรียนบ๎านป่ามํวง กรรมการ 

3) นางสาวดรุณี  อํุนกอง ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง กรรมการและเลขานุการ 

 
/2.7.6 การแขํงขัน... 
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2.7.6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 
1) นางอําภา  วงศ๑โกฎ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยเม็ง ประธานกรรมการ 

2) นายสมบูรณ๑  แก๎วมาตย๑ ครูโรงเรียนบ๎านรํองแชํ กรรมการ 

3) นางสาวพัชรียา  ลังกาแก๎ว ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา กรรมการและเลขานุการ 

2.7.7 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.1-3 
1) นายธนัถสิทธิ์  ปันสม    ครูโรงเรียนบรรพตวิทยา ประธานกรรมการ 

2) นางสายสุณี  กิตติประพันธ๑ ครูโรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ กรรมการ 

3) นางณัฐธยาน๑  พลศรีเมือง ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย กรรมการและเลขานุการ 

2.7.8 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3  
1) นายสุพจน๑  ขอนดอก ครูโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ประธานกรรมการ 

2) นายจรัญ  ไมตรีนฤมล ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการ 

3) นางวิภาภรณ๑ วงค๑สรรศรี ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหมอก กรรมการและเลขานุการ 

2.7.9 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ป.1-3  
1) นายยุทธนา  สมจิตต๑ ครูโรงเรียนบ๎านหัวเวียง โกศัลย๑วิทย๑ ประธานกรรมการ 

2) นางคะนึงนิจ  ตันเยี่ยม ครูโรงเรียนบ๎านขุนห๎วยไคร๎ กรรมการ 

3) นางเพ็ญศรี  จารุพันธ๑ ครูโรงเรียนบ๎านต๎าหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.7.10 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ป.4-6  
1) นายสมศักดิ์  ลิ้มวิเศษศิลป์ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยก๎าง รัฐประชาสงเคราะห๑ ประธานกรรมการ 

2) นางวรินทร๑ชญา  ซอหนองบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน กรรมการ 

3) นางปวันรัตน๑  รวมจิตต๑ ครูโรงเรียนบ๎านหลู๎ กรรมการและเลขานุการ 

2.7.11 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ม.1-3  
1) นายอมรพงศ๑  ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยซ๎อ ประธานกรรมการ 

2) นางบุญฑริกา  จันต๏ะคาด ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการ 

3) นายอนุวัฒน๑  ธรรมวงค๑ ครูโรงเรียนริมโขงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

        2.7.12 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3   
1) นายบัณฑิต  บุญเพียร ครูโรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม ประธานกรรมการ 

2) นายสิทธิพงษ๑  ชํางหัตถ๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการ 

3) นายวรสิทธิ์  ภูถาวร ครูโรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

/2.7.13 การแขํงขัน... 
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2.7.13 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 
1) นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ประธานกรรมกร 

2) นายปวรกฤษฎิ์  จันระวัง ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย กรรมการ 

3) นางสาวจุติพร  สุขใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

2.7.14 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายหนูชม  เนตรโสภา ครูโรงเรียนจําไฮบ๎านเหลํา ประธานกรรมการ 

2) นายธีระพล  โพธิ ครูโรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑ กรรมการ 

3) นายจักรพงษ๑  เกษมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

- สาระดนตรี  
2.7.15 การแข่งขัน เดี่ยวดนตรีไทยและการขับร้อง ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 ได้แก่  เดี่ยวระนาดเอก , 

เดี่ยวระนาดทุ้ม , เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ , เดี่ยวฆ้องวงเล็ก , เดี่ยวซอด้วง , เดี่ยวซออู้ , เดี่ยวจะเข้ , เดี่ยวขิม  
7 หย่อง , เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ , ขับร้องเพลงไทย , วงอังกะลุง 

1) นางวชิรญาณ๑  ศรีสุข ครูโรงเรียนบ๎านทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 

2) นายหัสนัยณ๑  ปันนา ครูโรงเรียนเพียงหลวง 16 กรรมการ 

3) นายนพพงษ๑  ขัติยะ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยลึก กรรมการ 

4) นายจักรพงษ๑  สุทธศิลป์ ครูโรงเรียนบ๎านป่ารวก กรรมการ 

5) นางสาววันวิวาห๑  ไชยทน ครูโรงเรียนบ๎านทุํงงิ้ว ประชาสงเคราะห๑ กรรมการเลขานุการ 

2.7.16 การแข่งขัน วงดนตรีสตริง ระดับ ม.1-3 , การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม  
(Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ,และ  การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ป.1-6 , ม.1-3 

1) นายอนุชิต  สุวรรณผูก ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน ประธานกรรมการ 

2)นายศิรศักดิ์  ถิ่นวงค๑แย ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการ 

3) นายนิยม  ธรรมขุนทด ครูโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

2.7.17 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง  ระดับช้ัน ป.1-6 
1) นางสุวิมล  สุทธะ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 

2) นางสาวโชติกา  มหาโชคสกุล ครูโรงเรียนริมโขงวิทยา กรรมการ 

3) นางพวงทอง  สุทธศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

2.7.18 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/หญิง  ระดับช้ัน ม.1-3 
1) นางศิรดา  เกตุแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ ประธานกรรมการ 

2) วําที่ร๎อยตรีสมศักดิ์  แขํงขัน ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการ 

3)นางชุติมณฑน๑  เมืองแกํน ครูโรงเรียนเวียงหมอก กรรมการและเลขานุการ 

 

 
/2.7.19 การแขํงขัน... 
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2.7.19 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ระดับช้ัน ป.1-6 
1) นายพิชัย  ตาหล๎า ครูโรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน ประธานกรรมการ 

2) นายธนกฤต  ยอดแก๎ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตร กรรมการ 

3) นางสาวดวงมณี  พรมอินทร๑ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.7.20 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย/หญิง ระดับช้ัน ม.1-3 
1) นางจํานียร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านหัวเวียง โกศัลวิทย๑ ประธานกรรมการ 

2) นางราตรี  ชํานาญ ครูโรงเรียนบ๎านเขียะ กรรมการ 

3) นางวณัชยา  คนเกํง ครูโรงเรียนอนุบาลตาดควัน กรรมการและเลขานุการ 

2.7.21 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ระดับชั้น ป.1-6 
1) นางเพียงจันทร๑  ยอดแก๎ว ครูโรงเรียนอนุบาลบ๎านพระเนตร ประธานกรรมการ 

2) นางสาวปริญทิพย๑  ทําวํอง ครูโรงเรียนบ๎านก๏อ กรรมการ 

3) นางณัฐชยา  แพงสกุล ครูโรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน กรรมการและเลขานุการ 

2.7.22 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย/หญิง ระดับชั้น ม.1-3 
1) นางดวงงา  อินเทพ ครูโรงเรียนบ๎านบุญเรือง ประธานกรรมการ 

2) นายยุติธรรม  ธรรมโม ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 

3) นางพัทธ๑ธิดา  โพธ๑เกตุ ครูโรงเรียนบ๎านบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

2.7.23 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ระดับชั้น ป.1-6 
1) นายอมรศักดิ์  ศรีไกรรส  ครูโรงเรียนบ๎านศรีลานนา ประธานกรรมการ 

2) นางอํานวย  เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา กรรมการ 

3) นางจินดา  วาดวงศ๑ ครูโรงเรียนบ๎านงิ้วปา่ไผํ (ราษฎร๑นุกุล) กรรมการและเลขานุการ 

2.7.24 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย/หญิง ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายอัสนี  สันติวรพิพัฒน๑ ครูโรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑ ประธาน 

2) นางดาริกา  ศรีลิทิพย๑ ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง กรรมการ 

3) นายภานุมาศ  ยาไทยสงค๑ ครูโรงเรียนเวียงเทิง เทิงทํานุประชา กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

/สาระนาฏศิลป์... 



- 15 - 
 

- สาระนาฏศิลป์    
2.7.25 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน , การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ , การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์  ระดับ ป.1-6 , ม.1-3  , การแข่งขันมายากล ระดับ ป.1-ม.3 , และ การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง
ประกอบเพลง  ระดับช้ัน ป.1- ป.6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) 

1) นางกอบกุล  ตระกูลสันติไมตรี ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านทุํงคํา ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอารมณ๑  สุขจินดา ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 

3) นางสาววรัญญา  จันทร๑ต๏ะกุล ครูโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการ 

4) นางสาวศิริอําภา  สายหล๎า ครูโรงเรียนบ๎านโล๏ะ กรรมการและเลขานุการ 

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)   

2.8.1 การแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ป.4-6 
1) นางจันทร๑เพ็ญ  วงศ๑ชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 

2) นายสินชัย  ตาหล๎า ครูโรงเรียนบ๎านพญาพิภักดิ์ กรรมการ 

3) นายจเรไชย  กันตา ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหวาย กรรมการและเลขานุการ 

2.8.2 การแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.1-3 
1) นางสาวสมรัก  รวงทอง ครูโรงเรียนบ๎านเกี๋ยง ประธานกรรมการ 

2) นายสถิตย๑  ปัญญาอินทร๑ ครูโรงเรียนบ๎านขุนห๎วยไคร๎ กรรมการ 

3) นางนวลจันทร๑  อุทธิยา ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการและเลขานุการ 

2.8.3 การแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-6 
1) นายชัชวาล  คําฟู ครูโรงเรียนบ๎านทุํงเจ๎า ประธานกรรมการ 

2) นายพายัพ  หินทราย ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการ 

3) นางสาวพัชราภรณ๑ ปินทรายมูล ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.8.4 การแข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายยุทธนา  เกริกการัณย๑ ครูโรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา ประธานกรรมการ 

2) นายจํารุณ  กาละวงศ๑ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย กรรมการ 

3) นายสุรวิทย๑  จอมอาจ ครูโรงเรียนบ๎านรํองขํุนป่าขํา กรรมการและเลขานุการ 

2.8.5 การแข่งขัน ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขัน ประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)  ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางอารีย๑  จินะราช ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประธานกรรมการ 

2) นางจีราวัลย๑  รวมจิตร ครูโรงเรียนบ๎านหลู๎ กรรมการ 

3) นางกณิกนันต๑  รักแมํ ครูโรงเรียนบ๎านต๎านาล๎อม กรรมการและเลขานุการ 

 
/2.8.6 การแขํงขัน... 
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2.8.6 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายเจบจบ  จันต๏ะคาด ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหมอก ประธานกรรมการ 

2) นางดาริน  มาน๎อย ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยเอียน กรรมการ 

3) นางชนกนันท๑  ทองมาลา ครูโรงเรียนบ๎านหนองบัวคํา กรรมการและเลขานุการ 

2.8.7 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน  
ระดับชั้น ม.1-3  

1) นายสืบศักดิ์  นุกูลการ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา ประธานกรรมการ 

2) นายไพฑูรย๑  วงศ๑ฮาด ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการ 

3) นายสนธวัฒน๑  อินทะนะ ครูโรงเรียนบ๎านก๏อ กรรมการและเลขานุการ 

2.8.8 การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ระดับช้ัน ป.4-6  และ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับช้ัน ม.1-3 
1) นางวลัยพรรณ  ธราพร ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย ประธานกรรมการ 

2) นางผํองศรี  รู๎ธรรม ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยเดื่อ กรรมการ 

3) นางสาวกุลรัศมิ์  สายมะณี ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

2.8.9 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ป.4-6 และการแข่งขันท าอาหาร 
น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.1-3      

1)  นางวาสนา  ไมตรี ครูโรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน ประธานกรรมการ 

2) นางขจร  มีอาหาร ครูโรงเรียนบ๎านต๎าหลวง กรรมการ 

3) นางธนรดา  กันติ๊บ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการและเลขานุการ 

2.8.10 การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)   
ระดับชั้น ม.1-3  

1) นางรวิภา  เจริญสุข ครูโรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2) นางนภัทร  วงศ๑ใหญํ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน กรรมการ 
3) นางญาดา  สายสูง ครูโรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง กรรมการและเลขานุการ 

2.8.11 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายมนตรี  สุขเกตุ  ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย ประธานกรรมการ 
2) นางพิกุล  กันวี ครูโรงเรียนบ๎านทุํงน้ําแพรํป่าบง กรรมการ 
3) นางสาวสุภาพร  ทองไทย ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  

2.9.1 การแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 
1) นายศักดา  อะทะจา  ครูโรงเรียนบ๎านแกํนวิทยา ประธานกรรมการ 
2) นางสาวอุษณีย๑  มาลัยวัลย๑ ครูโรงเรียนบ๎านต๎าหลวง กรรมการ 
3) นายศราวุฒิ  เมืองมาหล๎า ครูโรงเรียนบ๎านสันชุม กรรมการและเลขานุการ 

2.9.2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1-3 และ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3  

1) นายอินทัศน๑  ชมภูสม ครูโรงเรียนบ๎านหวาย ประธานกรรมการ 
2) นางอัญชลี  แสงสุวรรณ๑ ครูโรงเรียนบ๎านปล๎องส๎าน กรรมการ 
3) นางสาววราภรณ๑  สํองแสง ครูโรงเรียนชุมชนสถาน กรรมการและเลขานุการ 

2.9.3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ป.4-6 และ การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.1-3 

1) นายภาณุพงศ๑  อัครเสถียรพงศ๑ ครูโรงเรียนบ๎านบํอแสง ประธานกรรมการ 
2) นางสุมิตรา  ไชยลังการ ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการ 
3) นายนราธิป  หงษ๑คํา ครูโรงเรียนบ๎านเชียงคาน กรรมการและเลขานุการ 

2.9.4  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6และ การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับชั้น ม.1-3 

1) นายนฐากร  จํารัส ครูโรงเรียนปอวิทยา ประธานกรรมการ 
2) นางสาวยลดา  อุตมะ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 
3) นายขจร  กาวี ครูโรงเรียนบ๎านแมํลอยไรํ กรรมการและเลขานุการ 

2.9.5 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Persentation) ระดับชั้น ป.4-6 และ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6  

1)  นายสายันห๑  ขิใสยา ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยหาน ประธานกรรมการ 
2) นางพันทิพา  หมั่นทวี ครูโรงเรียนบ๎านแผํนดินทอง กรรมการ 
3) นายไกรวิชญ๑  ริจนา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.9.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 , การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3  และ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ระดับ ม.1-3 

1) นายอินสม  ศรีคํา ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา ประธานกรรมการ 
2) นางสาวพิชญาภัค พันธุ๑มณี ครูโรงเรียนแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี กรรมการ 
3) นายภิชัย  ยาวิเลิง ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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2.10  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (หุ่นยนต์)  

2.10.1 หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.1-6  และ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายวีรศักดิ์  เหลําภักดี ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยก๎าง รัฐประชาสงเคราะห๑  ประธานกรรมการ 
2) นายสุรพศ  ชํวยบ๎าน ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกาญจน๑ กรรมการ 
3) นายศิวกรณ๑  คําปา ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการและเลขานุการ 

2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

2.11.1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  (ภาษาจีน) ระดับชั้น ป.4-6 ,  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (ภาษาจีน)  
ระดับชั้น ม.1-3  และ  การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) ระดับชั้น ม.1-3 

1) นางสาวิณี  แตวสุขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นางสาวณัชชาภัทร  พันท๑ยอง ครูโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม กรรมการ 
3) นางสาววิรัญชนา  แซํมัว ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการ 
4) นางสาวขวัญฤทัย  ทิพย๑ตา ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการ 
5) นางสาวพิมประภาพร  แก๎วบุญยืน ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการ 
6) นางสาวจิตติภาภรณ๑  เตรียมทนะ ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน กรรมการ 
7) นางสาวศิริพร  แซํหวาง ครูโรงเรียนบ๎านเขียะ กรรมการและเลขานุการ 

2.12 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

2.12.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล) ระดับชั้น ป.1-3 
1) นายมานิตย๑  สุรวงค๑ ครูโรงเรียนบ๎านเขียะ ประธานกรรมการ 
2) นายณรงค๑  พละดร ครูโรงเรียนเพียงหลวง 16 กรรมการ 
3) นายสาโรจน๑  เครื่องสาย ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.12.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย)  
ระดับชั้น ป.4-6 

1) นายภัทรพงษ๑  สิมงาม ผู๎อํานวยการโรงเรยีนบ๎านสันปา่บง ประธานกรรมการ 
2) นายณรงค๑ชัย  ไชยาศิรินทร๑โรจน๑ ครูโรงเรียนป่าจี้ รองประธานกรรมการ 
3) นายภัทรพล  ปาละโรจนกุล ครูโรงเรียนป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการ 
4) นายณัฐวุฒิ  ซาวคําเขตต๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยลึก กรรมการ 
5) นางสาวสุกัญญา  รักคํา ครูโรงเรียนบ๎านต๎าหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.12.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (การจัดค่ายพักแรม) ระดับชั้น ม.1-3 
1) นายวิชา  เกิ้งบุรี ครูโรงเรียนบ๎านขอนซุง ประธานกรรมการ 
2) นายบุญตรง  มูลพร๎อม ครูโรงเรียนอนุบาลตาดควัน กรรมการ 
3) นางสาวมาลี  วุฒิ ครูโรงเรียนปางหัดสหศาสตร๑ กรรมการและเลขานุการ 
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2.12.4 กิจกรรมสภานักเรียน  ระดับชั้น ป.1- ม.3  และ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth 
Counselor)  ระดับชั้น ม.1-3 

1) นายจักรพงษ๑  เกทารัง ครูโรงเรียนบ๎านป่ามํวง ประธานกรรมการ 
2) นายชัย  ศรีสูงเนิน ครูโรงเรียนบ๎านชมภู กรรมการ 
3) นายรัฐวิชญ๑  สารเทพ ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

       2.12.5 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ป.4-6 
1) นางพรรณี  ฉายา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนตาล ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุมาลี  สุริยะโชติ ครูโรงเรียนบ๎านแมํต๋ํากลาง กรรมการ 
3) นางวิลาสินี  ประยศ ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการและเลขานุการ 

 

2.12.6 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก)  ระดับชั้น ม.1-3 
1) นางชวนชม  วงศ๑ชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย ประธานกรรมการ 
2) นางนิภา  สุขเกตุ ครูโรงเรียนบ๎านทุํงนาน๎อย กรรมการ 
3) นางพิมพิสา  ตุ๎ยสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ กรรมการและเลขานุการ 

2.12.7 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน)  ระดับชั้น  
ป.1- ป.6 (โรงเรียนระดับประถมศึกษา)  และ  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน)  ระดับชั้น ป.1- ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) 

1) นางวิจิตรา  ภูติโส ครูโรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน ประธานกรรมการ 
2) นางดรุณี  วงศ๑ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ๎านเวียงหวาย กรรมการ 
3) นางสาวสิริรัตน๑  เขื่อนวัง ครูโรงเรียนบ๎านราษฎร๑ภักดี กรรมการและเลขานุการ 

2.13 กลุ่มการศึกษาพิเศษ  
        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

2.13.1 การแข่งขันการเล่านทิาน ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภทความพิการ)  และ   
การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ม.1-3 (ทุกประเภทความพิการ) 

1) นางจันทร๑เทียบ  สะอาด ครูโรงเรียนอนุบาลยางฮอม ประธานกรรมการ 
2) นางประวีณา  ไชยพุฒ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา กรรมการ 
3) นายวิรัตน๑  ชัชวาลปรีชา ครูโรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน กรรมการและเลขานุการ 

2.13.2 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์   ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภทความพิการ) 
1) นายอํานวย  ยศคํา ครูโรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา ประธานกรรมการ 

2) นางรติกานต๑  คักกันหา ครูโรงเรียนสักสันเชียงใหมํวิทยาคม กรรมการ 
3) นายพิรมณ๑  วงค๑ชัย ครูโรงเรียนบ๎านตองมํวงชุม กรรมการและเลขานุการ 
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2.13.3 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 (ทุกประเภทความพิการ) และ  
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 (ทุกประเภทความพิการ) 

1) นางดวงพร  วิเศษ  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประธานกรรมการ 
2) นางสุภาพร  ศรีหรั่ง ครูโรงเรียนบ๎านหนองบังคํา กรรมการ 
3) นางสาวขวัญทิชา  วรพัฒน๑ ครูโรงเรียนบ๎านหวาย กรรมการและเลขานุการ 

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

2.13.4 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภทความพิการ) 
1) นางศรีสมร ร๎อยแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านหัวเวียงโกศัลย๑วิทย๑ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศศิวิมล  กันทวี ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา กรรมการ 
3) นางฐิติรัตน๑  คําเหลือง ครูโรงเรียนบ๎านตุ๎มเหนือ กรรมการและเลขานุการ 

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

2.13.5 การแข่งขันการท าอาหาร  ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภทความพิการ) 
1) นางจงกลนี  ท๎าวราช ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา ประธานกรรมการ 
2) นางดวงเรือง  วงศ๑เรือน ครูโรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ กรรมการ 
3) นางจันทร๑ดี  วรรณชัย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนตาล กรรมการและเลขานุการ 

2.13.6 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม   ระดับชั้น ป.1-6 (ทุกประเภท
ความพิการ) และ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด  ระดับช้ัน ป.1-6 (ทุกประเภทความพิการ) 

1) นางอิสรีย๑  ชัยวรรณะ ครูโรงเรียนบ๎านเมืองกาญจน๑ ประธานกรรมการ 
2) นางถนอม  ลิบไพรวัลย๑ ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแกํน กรรมการ 
3) นางมนัญชยา  สอนขยัน ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านสบเปา กรรมการและเลขานุการ 

2.13.7 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้  ระดับชั้น ป.1-6  (ทุกประเภทความพิการ)  
และ  การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับช้ัน ป.1-6  (ทุกประเภทความพิการ) 

1) นายนัฐพงศ๑  มํวงคุณ โรงเรียนบ๎านทุํงซางดงหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายจักรวุฒิ  เมืองมูล โรงเรียนบ๎านไทยสมบูรณ๑ กรรมการ 
3) นางมยุรี  สุภาอินทร๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยไคร๎ กรรมการและเลขานุการ 

2.13.8 การแข่งขันการวดภาพด้วยโปรแกรม Paint   ระดับชั้น ป.1- ป.6 (ทุกประเภทความพิการ) และ  
การแข่งขันการวดภาพด้วยโปรแกรม  Paint   ระดับชั้น ม.1-3 (ทุกประเภทความพิการ) 

1) นางจุฑา  สนิทดี ครูโรงเรียนบ๎านต๎นปล๎องแดนเมือง ประธานกรรมการ 
2) นางนิตยา  เกตุนิ่ม ครูโรงเรียนบ๎านผาแล กรรมการ 
3) นางไอลดา  คํามีผล โรงเรียนห๎วยก๎างราษฎร๑วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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2.13.9 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น ป.1- ป.6 (ทุกประเภทความพิการ) และ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง   ระดับชั้น ป.1- ป.6 (ทุกประเภทความพิการ)  

1) นายรัตน๑  สุทธศิลป์ ครูโรงเรียนบ๎านแมํหลวงอุปถัมภ๑ไทยคีรี ประธานกรรมการ 
2) นายประมวล  แสงแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านผาแล กรรมการ 
3) นายธีรวุธ เพ็ชรหาญ   ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยซ๎อ กรรมการและเลขานุการ 

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

2.13.10 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   ระดับชั้น ป.1- ป.6 (ทุกประเภทความพิการ) 
1) นายนิรันดร๑  แสงแก๎ว ครูโรงเรียนบ๎านขอนซุง ประธานกรรมการ 
2) นายจงรักษ๑  ลีบํารุงรักษ๑ ครูโรงเรียนบ๎านห๎วยคุ กรรมการ 
3) นางนัทธิณี  โสภาพรม ครูโรงเรียนบ๎านป่าแดงห๎วยหลวง กรรมการและเลขานุการ 

2.13.11 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น  ม.1- ม.3(ทุกประเภทความพิการ) 
1) นายฐิตินันท๑  สนิทดี ครูโรงเรียนบ๎านหลวง ประธานกรรมการ 
2) นายสุพจน๑  ปัญญา ครูโรงเรียนปอวิทยา กรรมการ 
3) นางแสงเดือน  วงศ๑ชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านศรีดอนชัย กรรมการและเลขานุการ 

 

2.13.12 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้น ป.1- ป.6 (ทุกประเภทความพิการ) และ การ
ประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้น ม.1- ม.3(ทุกประเภทความพิการ) 

1)  นายสะอาด   สุวรรณทา ผอ.โรงเรียนบ๎านดอนมหาวัน ประธานกรรมการ 
2)  นายเข็มพร  พูลศิลป์ ครูโรงเรียนบ๎านลุงทําเจริญ กรรมการ 
3) นางยุพา  ตินารี ครูโรงเรียนเวียงเทิง เทิงทํานุประชา กรรมการ 
4) นางศักดิ์ศรี  มูลพร๎อม ครูโรงเรียนบ๎านใหมํโชคชัย กรรมการและเลขานุการ 

2.13.13 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง  ระดับชั้น ป.1- ป.6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) 
1) นางกอบกุล  ตระกูลสันติไมตรี ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านทุํงคํา ประธานกรรมการ 

2) นางสาวอารมณ๑  สุขจินดา ครูโรงเรียนชุมชนบ๎านต๎าตลาด กรรมการ 

3) นางสาววรัญญา  จันทร๑ต๏ะกุล ครูโรงเรียนบรรพตวิทยา กรรมการ 

4) นางสาวศิริอําภา  สายหล๎า ครูโรงเรียนบ๎านโล๏ะ กรรมการและเลขานุการ 
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ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มศักยภาพ  เพ่ือให๎ดําเนินการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค๑ทุกประการ 

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 
 

 
 
 

(นายทศพร  เมฆอากาศ) 
      รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

     ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 


