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ประกาศกลุ่มโรงเรียนพญาวัง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖6 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  
................................................... 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งในระดับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาคเพ่ือให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ     
เห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกในวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีได้แสดงออกตาม
ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม ด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนทุกสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส) เป็นตัวแทน ไปแข่งขัน ระดับภาคเหนือที่จังหวัดล าปาง  
ในเดือน 14- 16 ธันวาคม  ๒๕๕9  ทางกลุ่มโรงเรียนพญาวัง จึงก าหนดการแข่งขันทักษะนักเรียน ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 
๒๕59  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มในโรงเรียนพญาวัง เพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยการ ตลอดจนแก้ไขป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1) นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) นายด ารงค์ ตุลาสืบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวทิยา  รองประธานกรรมการ 
3) นางสมจิตร ดาวสุด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวทิยา  รองประธานกรรมการ 
4) นายวิโรจ หลักมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม รองประธานกรรมการ     
5) นายสุมล สัญญเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  รองประธานกรรมการ     
6) นายธ ารงค์ หน่อเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ รองประธานกรรมการ     
7) พระมหานภดล สุวรรณูณเมธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่วทิยา  รองประธานกรรมการ 
8) พระมหาจิราวัฒน์  จิรเมธ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สุกศึกษา ฯ  รองประธานกรรมการ 
9) นายประกรณ ์ ผันผาย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
10) นายรว ี หมั่นท า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
11) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
12) นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา กรรมการ 
13) นายเสกสรร แสงศิวาพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา กรรมการ 
14) นายสมชาย ใจไหว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา กรรมการ 
15) นายอนันต ์ พุ่มพันธุ์วงศ์    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ 
16) นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
17) นายตระกูลพันธุ์ กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18) นางสายพิณ  กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนนิการ มีหน้าที่ด าเนินประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ประกอบด้วย 

1) นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายด ารงค ์ ตุลาสืบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวทิยา         รองประธานกรรมการ 
3) นางสมจิตร   ดาวสุด           ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวทิยา  รองประธานกรรมการ 
4) นายธ ารงค ์ หน่อเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์      กรรมการ 
5) นายสุมล สัญญเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
6) พระมหานภดล   สุวรรณูณเมธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหมว่ทิยา  กรรมการ 
7) พระมหาจิราวัฒน์  จิรเมธ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สุกศึกษา ฯ  กรรมการ 
8) นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา กรรมการ 
9) นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา กรรมการ 
10) นายสมชาย    ใจไหว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา กรรมการ 
11) นายประกรณ์    ผันผาย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการ 
12) นายรวี    หมั่นท า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการ 
13) น.ส.ดวงเดือน    จิตอารีย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการ 
14) นายอนันต์    พุ่มพันธุ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา       กรรมการ 
15) นายพสิษฐ์   สุป๎ญญา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
16) นางสาววนัเพ็ญ คิดอ่าน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา          กรรมการ 
17) นายประพันธ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา          กรรมการ 
18) นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม          กรรมการ 
19) นางวาสนา    เถาป๎ญญา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์         กรรมการ 
20) นางสวล ี  มีมานะ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา          กรรมการ 
21) นายวิโรจ   หลักมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่กว๋าววทิยาคม กรรมการและเลขานุการ 
22) นายสัมฤทธิ์   กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23) นายตระกูลพันธุ์  กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน มีหน้าที่  ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนต่าง ๆ  เกี่ยวกับการแข่งขันจัดท าสูจิบัตร
และก าหนดการแข่งขัน ท าประกาศผลการแข่งขัน และแจ้งผลไปยังโรงเรียน ที่เข้าแข่งขัน ประสานงานคณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ 
เพ่ือให้การด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดท าทะเบียนผลการแข่งขันและสรุปจัดท ารายงานเสนอต่อประธานกลุ่มโรงเรียน    
พญาวัง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประกอบด้วย 

1) นายวิโรจ    หลักมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นายสัมฤทธิ์   กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         รองประธานกรรมการ 
3) นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิยา         รองประธานกรรมการ 
4) นายอนันต์   พุ่มพันธุ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา       รองประธานกรรมการ 
5) นางศิริเพ็ญ   สุป๎ญญา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
6) นางสาววนัเพ็ญ คิดอ่าน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา          กรรมการ 
7) นายประพันธ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา         กรรมการ 
8) นางสาวกิ่งลดา แสนค าฟู  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม          กรรมการ 
9) นางวาสนา    เถาป๎ญญา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์         กรรมการ 
10) นางสวล ี   มีมานะ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา          กรรมการ 
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11) นางสายพิณ   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
12) นายธนสิทธิ ์ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางสาวศิรินภา รูปดี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นางสาวกุญชณิกานต์  วางมือ เจ้าหน้าทีโ่รงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นางสาวไพลิน สุมา  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และฝ่ายพิธีการ  มีหน้าทีว่างแผนประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกรรมตามโครงการ 
บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมการแข่งขัน รวบรวมผลการแข่งขันและน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
และ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๓๕  ประกอบด้วย 

1) นายอนันต์    พุ่มพันธุ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา        ประธานกรรมการ 
2) นายพิษณุ    ปิจดี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นางถวิล    มิ่งสมร  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
4) นายสุรกิจ   อุปนันท์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
5) นายอุเทน    ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
6) นายธนสิทธิ ์   ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
7) นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
8) นายสกลศักดิ์    มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
9) นางสนธิยา    ชัยวุฒ ิ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวปุณยวีร ์ แสงมนตร ี ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  และโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  จัดท าป้ายเวทีการแข่งขัน  จัดเตรียมสถานที่ 
การแข่งขัน  จัดเตรียมเต็นท์แข่งขัน จัดโต๊ะ เก้าอ้ีภายในเต็นท์ จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมในการ
แข่งขัน  ประกอบด้วย 

1) นางสาวดวงเดือน   จิตอารีย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นางสมร   ดีพัฒนกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3) นายสุรกิจ   อุปนันท์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
4) นางสมร   ดีพัฒนกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
5) นายสังคม   พูดสัตย์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
6) นายบรรจง เตชะสืบ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
7) นายสมศักดิ์    ธาริน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
8) นายพีรยุทธ    ต่อสกุลศักดิ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
9) นายดุษฎี ศรีปรัชญ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
10) นายสกลศักดิ์    มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
11) นายนราวุฒ ิ  ประไพ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
12) นายบุญผ่าน มานะมาก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
13) นายแก้วมูล อวดกล้า  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
14) นายจรัญ ต้องรักชาติ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
15) นางอนงค์ ชุ่มอินทจักร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
16) นางธนพรรณ วิวัฒน์พัฒนวงศ ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
17) นางสาวชวน ป๎นงาม  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
18) นางบุญป๎๋น ทิเก่ง  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
19) นางศิริเพ็ญ มณีวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
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20) นางทองสุข สุมา  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
21) นางสายสวาท หน้าขาว  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
22) นางณัฐณิชา หวานแหลม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
23) นางบัวค า วงศ์ครองศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
24) นางกาบ ตะเวที  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
25) นายเสกสรร กาวินชัย  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
26) นายสงัด ปลุกเศก  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27) นายบริหาร วันตัน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28) นายจ ารัสชาติ ไชยวุฒิ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  มีหน้าที่   ก าหนดปฏิทินการแข่งขัน  ก าหนดแนวทางการตัดสิน 
การประกวดโครงงาน/กิจกรรม จัดท าแบบทดสอบการแข่งขันตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕           
ที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  ดังนี้ 

6.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย 
1) นายสมชาย  ใจไหว  รองผู้อ านวยการวังเหนือวิทยา    ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนภิา ประกาย  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา        รองประธานกรรมการ 
3) นางสังวาลย ์ กุลบุตรดี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นายเอกณัฎฐ์ ใจลา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ   
6) นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
7) นางจิราพร  ใจแปง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
8) นางสาวรชัน ี กามาด  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
9) นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
10) นางสาวชชัฎาภรณ ์ หงษ์นวล  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
11) นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
12) นางสิริประทุม โตนะโพ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
13) นายกฤติน  พันธุระ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
14) นางทิพย์สุดา วิลาวัลย ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
15) นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
16) นายนัทท ี  เที่ยงจันตา ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
17) นางจรรยา  คนธนสิงห ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
18) นายอมรเทพ วงศ์ธิมา  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
19) นางสาวจิราภรณ ์ ศิรินันท์  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
20) นางสาวจิตราภรณ ์ วันละ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
21) นางสาวนภิา ประกาย  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
22) นางฉวีวรรณ พานธงรักษ ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ  
23) นางวรรณเพ็ญ สนั่นเอ้ือ  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
24) นางสุรัตน์  ฟูเต็มวงค์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
25) นางสาวพีรญา ใจเอ้ือ  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
26) นางสาวศศิมน ศรีกุลวง  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
27) นางกัญญา  ศรีสะอาดรักษ์ ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
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28) นางลดาวัลย ์ ค าวินิจ  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
29) นางสวล ี  มีมานะ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
30) นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
31) นางสาวพิมพ์ชนก ชาญสกุล  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
32) นางสาวนภิาพร ไทยะ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
33) ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนค า  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
34) นายทว ี  เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
35) นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
36) นางอ าไพ  พิชิตสันต์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
37) นางสาวสุพรรษา   ดัดงอน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 6.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
1) นายสัมฤทธิ์ กอไธสง   รองผู้อ านวยการแจ้ห่มวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) นางวาสนา    เถาป๎ญญา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ รองประธานกรรมการ 
3) นางกัญญา  แก้วกาญจนา ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นางศิริเพ็ญ  สุป๎ญญา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
5) นางกฤติกา  สืบสุติน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
6) นางสาวฉัตรวภิา โยมงาม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
7) นางมูรต ิ  จัดของ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
8) นายคงเดช  เทพค าปิ๋ว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
9) นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
10) นางสาววนัวิสา นาละออง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
11) นายรัฐนันท ์ โรจน์ฐิติกุล ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
12) นางฆัสรากร วงค์ไชย  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
13) นางกานต์รวี ค าพันธ์  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
14) นางสาวพัชรินทร ์ สว่างถาวรกุล ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
15) นายรณชัย  แก้วในชุมภูทอง ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
16) นางปวินรัตน ์ วงศ์วัฒนัย ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
17) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย ์ เรือนรู ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
18) นางดวงจันทร ์ จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
19) นางใกล้รุ่ง  ยอดเงิน  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
20) นายณัฐพงษ ์ กันไว  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
21) พระเกรียงศักดิ์ จนฺทร สี  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
22) นางสาวณัฏฐภัทร มุกลีมาศ  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
23) นายจักรพงษ์ บานงาม  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
24) นางกาญจนา ขอน้อย  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
25) นางสาวทับทิม ใจอินทร์  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
26) นางมงคลยา พานดง  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม             กรรมการ 
27) นางสาวณัฐรินทร ์ บุญเจริญจิตสิร ิ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม             กรรมการ 
28) นางสายพิณ    กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
29) นางสาวศิรินภา    รูปด ี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.3 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ประกอบด้วย 
1) นายประกรณ์  ผันผาย  รองผู้อ านวยการแจ้ห่มวิทยา ประธารกรรมการ 
2) นายวสุมิตร  นุชสวสัด์  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3) นายสรภูม ิ  เจียงสงวน ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นายเรวัต   เสียงโต  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
5) นายบุญส่ง  สิริฤทธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
6) นางนวลฉว ี ยารังกา  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
7) นางกรรณิการ์ สมม ี  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
8) นายพิชิต  พลหาญ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
9) นายอุโฆษ   จันทะมาลา ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
10)   นายรตนพงษ ์ ป๎นติสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
11)   นายวชัรินทร์   อภิวงค ์  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ     
12)   นายกฤษชาพศ สองพิพรภา  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ     
13)   นายพิธ ี  ทองแดง  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
14)   นายสรุเดช ตื้อยศ  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
15)   นายชนะชัย ตันปะละ  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
16)   นายภิญโญ  จุ้ยสีแก้ว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
17)   นายนราวุฒิ  ประไพ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18)   นางณัฐวด ี ธรรมเดชะ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1) นายอนันต ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ รองผู้อ านวยการเมืองปานวิทยา   ประธานกรรมการ 
2) นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา        รองประธานกรรมการ 
3) นายสงัด  ปลุกเศก  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ  
5) นางพนิดา  สถาพร  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
6) นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
7) นายคงเดช  เทพค าปิ๋ว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
8) นางกรกนก  จ ารัส  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
9) นายชยากร  ชัยลังกา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
10) นายเสกสรร กาวินชัย  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
11) นางสาวสุพรรษา ดัดงอน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
12) นายนิรุติ  สิทธุวานนท ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
13) นางสาววนัเพ็ญ คิดอ่าน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
14) นายณัฐชวัฒน ์ วงศ์วัฒนัย ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
15) นายจักริทร์  จอมแก้ว  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
16) นางสาวรชัชนก วงศ์เขียว  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
17) นายนพพร  แก้วเทพ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
18) นางสาวเบญจพร สมเพชร  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
19) นางบ ารุง  จันทราภิรมย ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
20) นายกฤติน  พันธุระ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
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21) นายธิษณ ์  ปวงแก้ว  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
22) นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
23) นายสิทธิชัย แสนนิทา  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
24) นายภูวดล  หลักฐาน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
25) นางพัชรินทร์ สุภายอง  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
26) นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกุล ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
27) นางจิลาวัล  มหามิตร  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
28) นายธเนศร ์ กามาด  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
29) นางยุพิณ  ณ จันทร์ตา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
30) ว่าที่ ร.ต.คม ทองประสม ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
31) นายอุดร  มะโนเนือง ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
32) นางดุจดาว  ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
33) นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
34) นายธิปไตย  รุ่งเลิศ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
35) นายหัสรินทร ์ ดอนดี  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
36) นางสุวิกาญจน์สิร ิ พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
37) นางจรรยา  พุทธา  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
38) นายสุพจน์  บุญมาเทพ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
39) นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
40) นางสาววรัญญา เครือวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
41) นางสาวสรัญญา เรือนค า  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
42) นางสมร     ดีพัฒนกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
43) นายธนสิทธิ ์ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.5 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ ประกอบด้วย 
1)  นางพนิดา  สุประการ รองผู้อ านวยการวังเหนือวิทยา        ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวขวัญหทัย จาระณะ  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์       รองประธานกรรมการ 
3)  นางสาวเกตประทุม ชุมภุปิก  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4)  นางสาวสมจิต ตุ่นแยง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
5)  นายธนา  คงธนไพบูลย์กุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
6)  นางสาวอุบลรัตน ์ จักรแก้ว  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
7)  นางสาวแสงเดือน บุญยืน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
8)  ว่าที่ ร.ต.พัชรวัฒน ์ วัฒนเจริญกูร ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
9)  นางมัลลิกา  ดวงสุภา  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
10)  นางสาวธนาพร ค าวินิตย์  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา              กรรมการ 
11)  นางสาวสายฝน ป่าเมืองมลู ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
12)  นายทรงยศ  เอ่ียวสุกใส ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
13)  นางสาววรรณกานต ์ ไวท ี  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
14)  นายนิเวศน ์ ปราชญ์วิทยาการ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
15)  นายพงศกร  ทามา  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
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16)  นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
17)  นางสาวอโนทัย จัดสม  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
18)  นางสาวมัลลิกา เจริญเนตร ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา              กรรมการและเลขานุการ 
19)  นางณัฐรดา  ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.6 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) นายเสกสรร  แสงศิวาพร รองผู้อ านวยการวังเหนือวิทยา      ประธานกรรมการ 
2) นางรดาการ  ภูริพงษ ์  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นายตระกูลพันธุ์ กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
5) นายรัฐศาสตร ์ พรคุณวุฒิ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
6) นางเสาวณีย ์ รักมิตร  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
7) นางสาวสุมาล ี มูลค า  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
8) นางสาวปารณีย ์ บุญสม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
9) นายสากล  คิดอ่าน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
10) นายประวิทย์ ค าพันธ์  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
11) นายธีรวัฒน ์ พานแก้ว  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
12) นายครรชิต  บัวจีน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
13) นางสาววรางคณา เป็นมูล  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
14) นางสาวสุพรรณ ี กาทอง  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
15) นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
16) นายอภินันท์ ลิ้มกุล  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
17) นายกรกรต  ภูมมะภูติ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา    กรรมการ 
18) นางสาวรุ่งรุ่งอรุณ ตันเป็ง  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา    กรรมการ 
19) นางสาวจุฬารัตน ์ เปี้ยเหมย  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์   กรรมการ 
20) นางสาวะนาพรรณ ซื่อตรง  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์   กรรมการ 
21) นายบุรินทร์  ทิพย์ชะ  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์   กรรมการ 
22) นางสาวชนิดา ด้ันหมอก ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา    กรรมการ 
23) นางสาวกิ่งลดา แสนค าฟู  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม    กรรมการ 
24) นายสถิตย์  ขาวปอน  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม    กรรมการ 
25) นายอุเทน  ระวังวงศ ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา               กรรมการและเลขานกุาร 
26) นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
1) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์  รองผู้อ านวยการแจ้ห่มวิทยา          ประธานกรรมการ 
2) นางชมพูนุช  ชื่นชอบ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา            รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นายนิรันดร ์ ปินทรายมูล ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
5) นายวสันต ์  อุดถาน้อย ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
6) นายพิทักษ์  สร้อยศิรกิุล ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
7) นายธรณินทร ์ พานธงรักษ ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
8) นายประยง  ตรินันต์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา             กรรมการและเลขานุการ 



9 

 

9) นายวรวุฒ ิ  แหลมคม  นักศึกษาฝึกประสบการณฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10) นายนิพนธ์  แหลมคม  นักศึกษาฝึกประสบการณฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นายวราเมธ  หมายจริง นักศึกษาฝึกประสบการณฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.8 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ประกอบด้วย 
1) นายสัมฤทธิ์  กอไธสง  รองผู้อ านวยการแจ้ห่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม          รองประธานกรรมการ 
3) นางสนธิยา  ชัยวุฒ ิ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นายพิษณุ  ปิจด ี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวพัชร ี เตปิน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
6) นางสาวอรวรรณ ตะเวท ี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
7) นางสาวจิญาภัค แซล่ิ้ม  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
8) นางสาวเมทิญา นนท์ศรี  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
9) นางสุพรรษา ติ้บปาละวงศ ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
10) นางสาวณภัทร ตนภ ู  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
11) นายพร้อมพงษ์ สะสม  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
12) นางสิริภรณ ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
13) นายประพันธ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
14) นางสาวอันธิกา มีเพียร  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
15) นางสาวสมฤด ี คงธนมณีโรจน ์ ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
16) นางสาวเอ้ือมเดือน ปินตาวะนะ ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
17) นางสาวธนัฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน ์ ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
18) นางสิริภางค์  ขาวอ่อน  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
19) นางสาวนฤมล จ าอินทร์  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
20) นางถวิล  มิ่งสมร  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
21) นายนาวิน  พูลสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) นางสาวจินดา เครืออินตา ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1) นายเสกสรรค ์ แสงศิวาพร รองผู้อ านวยการวังเหนือวิทยา      ประธานกรรมการ 
2) นายธิปไตย  รุ่งเลิศ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา             รองประธานกรรมการ 
3) นางกฤติกา  สืบสุติน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
4) นางสาวศิรินภา คนโต  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวปนัดดา ยะติน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
6) นางสาวพัชรินทร ์ สว่างถาวรกุล ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
7) ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย ์เรือนรู  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
8) นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
9) นางสิริภรณ ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
10) นายทรงยศ  เอ่ียมสุกใส ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
11) นางสาวสมฤด ี คงธนมณีโรจน ์ ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
12) นางสาวจินดา เครืออินตา ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
13) นายนาวิน  พูลสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.10 งานเรียนร่วม  ประกอบด้วย 
1) นายรว ี  หมั่นท า  รองผู้อ านวยการวังเหนือวิทยา ประธานกรรมการ 
2) นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวณภัทร ตนภ ู  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
4) นางสาวปนัดดา ยะติน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
5) นางสาวปวีณา ก๋าสม  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา  กรรมการ 
6) นางสาวปวีณา ตามคุณ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
7) นางสิริภรณ ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
8) นางสาวนครินทร ์ รักเพ่ือน  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
9) นางสาวขวัญหทัย จาระณะ  ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์ กรรมการ 
10) นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ ์ ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
11) นางสาววินฎัฐา นันตะสุข  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
12) นางนันทกานต์ แข็งแรง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างละเครื่องดื่ม น้ าดื่ม ส าหรับ
แขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการท างาน ประกอบด้วย 

1) นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา             ประธานกรรมการ 
2) นางกรกนก   จ ารัส  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3) นางกฤติกา   สืบสุติน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
4) นางอ าไพ    พิชิตสันต์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
5) นางมูรติ    จัดของ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
6) นางสาวนงลักษณ์   สิทธิบุญ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
7) นางสาวรชันี    กามาด  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
8) นางจิราพร    ใจแปง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
9) นางสาวกาญจนา   โนหลักหมื่น ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
10) นายกิตติพงษ์    เรืองชัยศิวเวท ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
11) นางณัฐรดา ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
12) นางสายชล วันมหาใจ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
13) นางณัฐวดี    ธรรมเดชะ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
14) นางสาววรัญพร   แห่งพิทย ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
15) นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปิก ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
16) นางสาวสุนสิา สุพันธ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
17) นางสาววริยา ศิริทรายทอง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
18) นางสาวชชัฏาภรณ์   หงส์นวล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
19) นางสาวพัชรี   เตปิน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
20) นางสาวศิรินภา คนโต  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
21) นางสาวศิรินภา รูปดี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
22) นางสาววนัวิสา นาละออง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
23) นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
24) นางสาวภัทรวด ี กูลแผ่น  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
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25) นางสาวสุพรรษา ดัดงอน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
26) นางนันทกานต์ แข็งแรง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
27) นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
28) นายชนิสร สายแปง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
29) นายสรายุทธ พวงพ่วง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
30) นางสาวอัญชนา เตวิชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
31) นายณัฐวิทย ์ หน่อวงศ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
32) นางสาวเบญจวรรณ บุญทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
33) นางสาวสิริพร ญานะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
34) นางสาวณัฐฐาพร หมอกใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
35) นางสาวอภิสรา แก้วเรือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
36) นายกิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
37) นางสาวรชัน ี ท าว่อง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
38) นางสาวสุนันทา อาวรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
39) นางสาวเสาวณีย ์อินจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
40) นางสาวนันณภชัสรณ์ กามะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
41) นายณัฐพงศ ์ จริยธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
42) นายกริชนะ ประมาณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
43) นายวรวุฒ ิ แหลมคม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
44) นายนิพนธ์ แหลมคม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
45) นายวราเมธ หมายจริง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
46) นายบุญผ่าน มานะมาก ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
47) นายแก้วมูล อวดกล้า  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
48) นายจรัญ ต้องรักชาติ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
49) นางอนงค์ ชุ่มอินทจักร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
50) นางธนพรรณ วิวัฒน์พัฒนวงศ ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
51) นางสาวชวน ป๎นงาม  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
52) นางบุญป๎๋น ทิเก่ง  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
53) นางศิริเพ็ญ มณีวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
54) นางทองสุข สุมา  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
55) นางสายสวาท หน้าขาว  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
56) นางณัฐณิชา หวานแหลม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
57) นางบัวค า วงศ์ครองศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
58) นางกาบ ตะเวที  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
59) นางสาวจิราภรณ์  วรนชุกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
60) นายชยากร    ชัยลังกา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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8. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  มีหน้าที่  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร               
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแจ้ห่ม เพ่ือจัดระบบการจราจร ควบคุมดูแลการจอดรถ ก าหนดทางเข้า – ออก โดยจัดนักศึกษาวิชาทหาร
ร่วมดูแล ตลอดจนรักษาความสงบ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านพยาบาล ประกอบด้วย 

1) นายรวี    หมั่นท า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายอนันต์    พุ่มพันธ์วงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3) นายนิรันดร ์ ปินทรายมูล ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
4) นายสนั่น    กาญจนเชษฐ ์ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
5) นายธเนศ กามาด  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
6) นายธรณินทร ์ พานธงรักษ ์ ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
7) นายกฤษชาพศ สองพิพรภา ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
8) นายพิธี   ทองแดง  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
9) นายประยง ตรินันต์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
10) นายพีรยุทธ์    ต่อสกุลศักดิ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
11) นายบริหาร    วันตัน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
12) นายธนา    คงธนไพบูลย์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
13) นางสาวสิยาพัฐ   กันทะเครือ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
14) นางสาวอรพินทุ ์ อวฤทธิ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
15) นางสาวสุพรรษา ดัดงอน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
16) นายจรูญ   ชุมวิริยะสุขกุล พนักงานขับรถโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
17) ส.ต.บุญนาค   รูปดี  พนักงานขับรถโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
18) นายจงกล    เบาใจ  ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา  กรรมการ 
19) นักศึกษาวิชาทหาร  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   จ านวน 20 นาย กรรมการ 
20) นายสุรกิจ    อุปนันท์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
21) นายตระกูลพันธุ์   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22) นายอุเทน ระวังวงศ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  มีหน้าที่   จัดเตรียมเอกสารรับลงทะเบียนคณะกรรมการด าเนินงานและ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ  รับลงทะเบียนนักเรียนแข่งขันแต่ละวัน  รับรายงานผลการแข่งขันแต่ละรายการ 
ประสานงานการแข่งขัน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1) นายสัมฤทธิ์   กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นางพนิดา สุประการ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนอืวิทยา        รองประธานกรรมการ 
3) นายพสิษฐ์   สุป๎ญญา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
4) นางสาวปุณยวีร ์ แสงมนตร ี ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
5) นางณัฐวดี    ธรรมเดชะ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
6) นางสาววรัญพร แห่งพิทย์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
7) นายธนสิทธิ ์ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
8) นางนันทกานต์   แข็งแรง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
9) นางอ าไพ    ตรินันท์  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการ 
10) นางสาวไพลิน สุมา  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการ 
11) นางสาวบญจวรรณ  ชัยสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     กรรมการ 
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12) นายธวชัชัย ปกแก้ว  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
13) นายชนิสร สายแปง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
14) นายสรายุทธ พวงพ่วง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
15) นางสาวอัญชนา เตวิชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
16) นายณัฐวิทย ์ หน่อวงศ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
17) นางสาวเบญจวรรณ บุญทว ี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
18) นางสาวสิริพร ญานะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
19) นางสาวณัฐฐาพร หมอกใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
20) นางสาวอภิสรา แก้วเรือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
21) นายกิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
22) นางสาวรชัน ี ท าว่อง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
23) นางสาวสุนันทา อาวรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
24) นางสาวเสาวณีย ์อินจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
25) นางสาวนันณภชัสรณ์ กามะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
26) นายณัฐพงศ ์ จริยธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
27) นายกริชนะ ประมาณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
28) นายวรวุฒ ิ แหลมคม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
29) นายนิพนธ์ แหลมคม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
30) นายวราเมธ หมายจริง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
31) นางศิริเพ็ญ    สุป๎ญญา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
32) นางสายพิณ   กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33) นางสาวศิรินภา   รูปดี  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34) นางสาววนัวิสา   นาละออง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
35) นางสาวสุนสิา    สุพันธ์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
36) นางสาวกุญชนิกานต ์วางมือ เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

10. คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารสารสนเทศการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีหน้าที่ ดูแล แก้ไข 
เพ่ิมเติมข้อมูล การแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน การลงทะเบียนการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1) นายสัมฤทธิ์ กอไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ประธานกรรมการ 
2) นายตระกูลพันธุ์ กันไว  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวแสงเดือน บุญยืน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
4) นางสาวสิริภรณ์ แสงบุญเรือง ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
5) นายอุดร  มะโนเนือง ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  กรรมการ   
6) นางรดาการ ภูริพงษ์  ครูโรงเรียนทุง่อุดมวิทยา   กรรมการ 
7) นางสาวกิ่งลดา แสนค าฟู  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
8) นายภาณุพงศ ์ เชื้อสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา   กรรมการ 
9) นายเจริญชัย ปู่ย่า  ครูโรงเรียนแม่สุกศึกษา   กรรมการ 
10) นายณัฐพงศ ์ จริยธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
11) นายนิธิชาญ ประมาณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
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12) นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
13) นางสาวเบญจวรรณ บุญทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
14) นางสาวเสาวณีย ์อินจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
15) นางสาวสุนันทา อาวรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ  กรรมการ 
16) นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
17) นางสาวกุญชณิกานต์ วางมือ เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน ยืมเงิน และจัดท าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ให้เรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

1) นายประกรณ ์ ผันผาย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจิราภรณ์    วรนุชกุล ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นายชยากร ชัยลังกา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
4) นางวิลาวัณย์     สายหยุด        ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
5) นางพนิดา   สถาพร  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
6) นางสาวสมจิต ตุ่นแยง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
7) นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
8) นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
9) นายสถิต ขาวปอน  ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิยาคม   กรรมการ 
10) นางสาวจินดา เครืออินตา ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
11) นางนงนุช    ห้องพ่วง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการ 
12) นางอ าไพ    ตรินันท์  เจ้าหน้าที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา         กรรมการ 
13) นางสายพิน    วิจิตรจรัสแสง ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
14) นางสาวเกตประทุม   ชุมภูปิก ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่  จัดท าเครื่องมือวัดและท าการประเมินผล สรุป จัดท ารายงานเสนอต่อ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพญาวังและรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประกอบด้วย 

1) นางเสาวณยี์    รักมิตร  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          ประธานกรรมการ 
2) นางสาวปารณีย์  บุญสม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวจุฬารัตน ์ เปี้ยเหมย ครูโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย ์  กรรมการ 
4) นายกิตติพงษ์   เรืองชัยศิวเวท ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
5) นางสาวสุมาล ี  มูลค า  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
6) นายสกลศักดิ์   มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
7) นางสาวอนัญญา สุวรรณรงค ์ ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
8) นางสาวแสงเดือน บุญยืน  ครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
9) นายรัฐศาสตร์    พรคุณวุฒิ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวพัชรีญา ต้องรักชาติ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ให้คณะกรรมการที่ให้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้ วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ              
เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               สั่ง   ณ   วันที่   30   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

        (นายบุญทวี   วิทยาคุณ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
                        ประธานกลุ่มโรงเรียนพญาวัง 
  


