
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 

ที่   472    /2557 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 จัดกำรประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในวันที่ 1 – 2 สิงหำคม 2557 ณ กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำท่ีก ำหนดเป็น 
สถำนที่จัดกำรแข่งขัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ        
ได้ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีคุณภำพเข้ำร่วมแข่งขันระดับภำคเหนือ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ แก้ไขอุปสรรค ปัญหำให้แก่
คณะกรรมกำรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ประกอบด้วย 
 1.1 นำยอภิรักษ์  อ่ิมจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    ประธำนกรรมกำร 

                     รักษำรำชกำรแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1    
 1.2 นำยไพรสณฑ์  มะโนยำนะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   รองประธำนกรรมกำร 
 1.4 นำยสุกิจ ยำพรม  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.5 นำยประสิทธิ์ อินวรรณำ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.6 นำยเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.7 นำยเชษฐำ สยนำนนท์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.8 นำยกนก อยู่สิงห์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.9 นำงศุภมำส สินมณี  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.10 นำยสมศักดิ์ อภัยกำวี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1    กรรมกำร 
 1.11 นำยประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมกำร 

1.12นำงสำวกัลยำ ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 1.13 นำงศิริลักษณ์  กันกำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์  
 1.14 นำงกัลยำ  นวลใจ  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
 1.15 นำงสำวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
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 1.16 นำยเสน่ห์ ศรีเทพ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 1.17 นำงสุนิดำ  รำชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
 1.18 นำงสำวสมจิตร  เอ้ืออรุณ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรฯ   กรรมกำร 
 1.19 นำยกิตติศักดิ์  แสนค ำ หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลฯ  กรรมกำร 
 1.20 นำยอำทิตย์  พัฒนสำรินทร์ หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันฯ    กรรมกำร 
 1.21 นำยบรรเจิด  มุ้งทอง หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ    กรรมกำร 
 1.22 นำงวิไลวรรณ  ดังก้อง หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรฯ   กรรมกำร 
 1.23 นำยบัญญัติ  นันทะพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 1.24 นำงสำวชฏำรัฐ  ปลูกเพำะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
           1.25 นำงสำวสุมำลี  ถิ่นสิทธิ์      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
           1.26 นำยกรัณฑ์  สมจิตต์         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    กรรมกำร 
           1.27 นำงสำวพิกุล  อุตรอินทร์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
           1.28 นำยพิพัฒน์  ใจภักดี          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    กรรมกำร 
           1.29 นำงกัญญณัฐ  ศรีวิชัย        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
           1.30 นำงสำวบุษยมำศ  แบ่งทิศ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    กรรมกำร  
 1.31 นำงภณิดำ  ทองประไพ ศึกษำนเิทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.32 นำงทองสุข  สุคันธะมำลำ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำสื่อฯ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
2.  คณะกรรมการผู้ดูและระบบรายงานผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของ 

ของผลกำรตัดสินระดับเขต  เพื่อสรุปผลกำรแข่งขันให้ระดับภำคเหนือ ต่อไป ประกอบด้วย 
1)นำยปฐมพงษ์  ดอกแก้ว          รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1               ประธำนฯ 
2)นำยประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ    รองประธำนฯ 
3) นำยเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผู้อ ำนวยกำร  โรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม   กรรมกำร 

 4) นำยพิษณุวัฒน์  อิ่นศิริ  ครู  โรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำร 
           5) นำยสุธี   พำทีทิน  ครู  โรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม  กรรมกำร 
           6) นำยดีลำภ  ปรำบสงบ  ครู  โรงเรียนบ้ำนคุ้ม   กรรมกำร 
           7) นำยณัฐนนท์  ภู่แดง  คร ู โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร  กรรมกำร 
           8) นำยนิติพันธ์  เพ็ชรหำญ คร ู โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ   กรรมกำร 
           9) นำยวิสุทธิ์  พิทยำกิต  คร ู โรงเรียนแม่ค ำมีต ำหนักธรรม  กรรมกำร 
           10) นำยตุลปุรินทร์  คลี่ใบ คร ูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน   กรรมกำร 
           11) นำยธนพล     วงศ์สุวรรณ คร ูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก  กรรมกำร 
           12) นำยวรพงษ์  สุกใส  ครู โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง (จันทิมำคม) กรรมกำร 
           13) นำยธนัติพงษ์  ชัยพลังฤทธิ์ เจ้ำหน้ำที่อัดส ำเนำ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมกำร 
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           14) นำยศรัญญู  ขัติวงศ์  จ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  สพป.แพร่ เขต 1 กรรมกำร 
           15) นำงนิตยำ  กันทำสุข  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  กรรมกำร 
           16) นำงบุษยำ  ใจบุญทำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร   กรรมกำร  
           17)นำงทองสุข   สุคันธะมำลำ  ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           18)นำงภณิดำ  ทองประไพ ศึกษำนิเทศก์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 

 
 3. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ประกอบด้วย     
             3.1 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ  นาจักร   เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย  สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลแพร่  คณะกรรมการประกอบด้วย 
    3.1.1.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด   
ประกอบด้วย 

 1) นำยสมภพ   มุ้งทอง              ประธำนกลุ่มเครือข่ำยช่อแฮ -นำจักร  ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยเสถียร   วิทยำภรณ์พงศ์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่     รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยพีรวิชญ์   สิริปัญญำแสง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกำญจนำรำม     รองประธำนกรรมกำร  

    4) นำยธนวัช   วุฒิเมธำรกัษ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใน  กรรมกำร 
    5) นำยธรรมรงศักดิ์   อินกัน        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดต้นไคร้  กรรมกำร 
    6) นำยโยธิน   รุธีรยุทธ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตอง กรรมกำร 
    7) นำยมโน   แก้วพินิจ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแต     กรรมกำร 

 8) นำยประศำสน์   สองแคว        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนดี กรรมกำร 
    9) นำยประสงค์  เกียรติกำรัณย์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำจักร     กรรมกำร 

              10) นำยสุวรรณ   หลำยกิจพำนิช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ลวั  กรรมกำร 
    11) นำยส่งเสริม   เขื่อนสุข          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นเหลำ่  กรรมกำร 
    12) นำยนพรัตน์   ส่วนบุญ          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง  กรรมกำร 

               13) นำยประสิทธิ์   อ้นจันทร์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแขม     กรรมกำร 
    14) นำยกรัณย์   เฮงพำนิช       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวฝำย กรรมกำร 
 15) นำงไพรพรรณ   จันทร์ทิพย์     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่  กรรมกำร 
 16) นำยมำนพ   บุญทน       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำร 
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               17) นำยพิชญุตม์  คงทอง            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่     กรรมกำร 
     18) นำงอรพินท์   สุกพันธ์          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอนบุำลแพร่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         19) นำงจงจินต์   ภิญโญ           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
     20) นำงจ ำเนียร  รัตนศรี             ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
3.1.2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด 

พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้
เข้ำแข่งขัน วิธีกำรประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
ประกอบด้วย 

1)นำยเสถียร   วิทยำภรณ์พงศ์         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่ ประธำนกรรมกำร 
2) นำยธรรมรงศักดิ์   อินกัน             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดต้นไคร้ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยธนวัช   วุฒิเมธำรักษ์         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใน  รองประธำนกรรมกำร 
4) นำยนพรัตน์   ส่วนบุญ                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง รองประธำนกรรมกำร 
5) นำยภำณุพงษ์   ทำประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง  กรรมกำร 
6) นำยมำนิตย์   พริบไหว ครูโรงเรียนบ้ำนเหล่ำ   กรรมกำร 
7) นำยกิตติพล   คชปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนใน   กรรมกำร 
8) นำยสัมพันธ์   จอมเขียว ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้   กรรมกำร 
9) นำยณรงค์   สีเทำ ครูโรงเรียนบ้ำนพันเชิง  กรรมกำร 
10)นำยเฉลิมชัย   ค ำขำด ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม  กรรมกำร 
11)นำยบุญส่ง   ทองเกตุ ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  กรรมกำร 
12)นำยสมเกียรติ   นิลเกตุ ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  กรรมกำร 
13)นำยเฉลิมพล   ถุงพลอย             ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแขม  กรรมกำร 
14)นำยสุพจน์   ดวงมณี ครโูรงเรียนบ้ำนแม่ลัว   กรรมกำร 
15)นักกำรภำรโรงทุกโรงเรียน ทุกโรงในกลุ่มเครือข่ำยช่อแฮ นำจักร   กรรมกำร 
16)นำยมำนพ   บุญทน รองอ ำนวยกำรโรงเรยีนอนุบำลแพร่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.1.3. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 

ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย 

            1)นำยประสิทธิ์   อ้นจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแขม    ประธำนกรรมกำร 
            2)นำยประสงค์  เกียรติกำรัณย์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำจักร     รองประธำนกรรมกำร 
            3)นำยสุวรรณ   หลำยกิจพำนิช   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ลัว          รองประธำนกรรมกำร 
            4) นำยธนิต   มูลเกษ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแขม   กรรมกำร 
            5)นำงสำวอรพินท์   งิ้วแดง ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง   กรรมกำร 
            6)นำงสำวชญำนิศ   ละอินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ลัว   กรรมกำร 
            7)นำงธัญญลักษณ์   จิรจินดำรัตน์   ครูโรงเรียนวดักำญจนำรำม  กรรมกำร 
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            8)นำงเสริมศรี   ปวงค ำ  ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้   กรรมกำร 
           9)นำงพรพรรณ   ตื้อยศ  ครูโรงเรียนบ้ำนใน   กรรมกำร 
           10)นำงกันยำ   มหำวัน  ครูโรงเรียนบ้ำนพันเชิง   กรรมกำร 
           11)นำงปริชำติ   ตำค ำ  ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำร 
           12)นำงอุษณีย์   อินทรชิต ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำร 
           13)นำงไพรพรรณ  จันทร์ทิพย์     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.1.4. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรม
รำยงำนผลทำงเว็บไซด์ และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย 
 1)นำยพีรวิชญ์   สิริปัญญำแสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกำญจนำรำม ประธำนกรรมกำร 

2)นำยโยธิน   รุธีรยุทธ           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตอง  รองประธำนกรรมกำร 
3)นำยพิชญุตม์  คงทอง             รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่      รองประธำนกรรมกำร 
4)นำงกรรณิกำร์   แสนทวีสุข     ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำร 
5)นำงสำวฉัตรชนันทร์   ท่วงที เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    กรรมกำร 
5)นำงศิริพร   จันต๊ะใจ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    กรรมกำร 
6)นำงสำววำรุณี   ลำภใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    กรรมกำร 
7)ว่ำที่ ร.ต. ธวัช   เวียงศรี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    กรรมกำร 
8)นำงนิธิชำ   ไชยมงคล  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    กรรมกำร 
9)นำงจรัสศรี   เวียงทอง           ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 3.1.5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน 
ประกอบด้วย 

 1)นำยส่งเสริม   เขื่อนสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเหล่ำฯ  ประธำนกรรมกำร 
2)นำยกรัณย์   เฮงพำนิช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวฝำย  รองประธำน 
3)นำยมโน   แก้วพินิจ            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแต     รองประธำน 
4)นำงบุษรำภรณ์   วิเศษ     ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่   กรรมกำร 
5)นำงนภำวรรณ   ศรีธรรมรำช ครูโรงเรียนบ้ำนพันเชิง   กรรมกำร 
6)นำงศรัญญำณี   กวำงวิเศษ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง   กรรมกำร 
7)นำยประศำสน์   สองแคว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนดี กรรมกำรและเลขำนุกำร  
3.1.6 คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 

วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำยเชษฐำ  สยนำนนท์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวชฏำรัฐ  ปลูกเพำะ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
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 3) นำงสำวสุมำลี  ถิ่นสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 4) นำยกรัณฑ์  สมจิตต์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 5) นำยธรรมรงศักดิ์  อินกันต์ ผอ.ร.ร.วัดต้นไคร้    กรรมกำร 
 6) นำยสมภพ  มุ้งทอง  ผอ.ร.ร.บ้ำนพันเชิง   กรรมกำร 
 7) นำงอรพินท์  สุกพันธ์  รองผอ.ร.ร.อนุบำลแพร่  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.1.7  คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลแพร่   
มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำม
คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
อย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณี
คณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร ต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย   
1. กิจกรรมการอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ ป. 1 – 3 และ ป . 4 – 6  
 1. นำงฟองจันทร์  เหมืองหม้อ ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงรัตนำภรณ์  ไชยเจริญ ครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ   กรรมกำร 
 3. นำงสำววลัยลักษณ์  ร่องพืช ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2. กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง  ม . 1 – 3  
 1. นำงภัควิภำ  เค้ำฝำย  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสมหมำย  เหมืองจำ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง (วันรัตฯ)  กรรมกำร 
 3. นำงโสภิต  ลือรำช  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป. 1 – 3 และ ป. 4 - 6 
 1. นำงสมทรง  พงศ์อนุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำเหนือ  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวิตรี  กุมวรรณ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว  กรรมกำร 
 3. นำงนิลวรรณ  เสนธนิสศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4. กิจกรรมเขียนเรียงความ  ม . 1 – 3   

http://www.sillapa.net/
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 1. นำงถนอม  วงค์ชมพู  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงวิรวดี  คนธรรมเนตร ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง   กรรมกำร 
 3. นำงจริยำ  ก๋ำลัง  ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5.  กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ป. 1 – 3 และ ป. 4 - 6 
 1. นำงสุภัสสรำ  สภุเมธีสกุล ครโูรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงเครือวัลย์  ค ำสี  ครูโรงเรียนบ้ำนนำจักร   กรรมกำร 
 3. นำงธันย์ชนก  แดนโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. กิจกรรมท่องอาขยานท านองเสนาะ ม .1 – 3 
 1. นำงจุฑำมำศ  ศรีวิลัย  ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสุพัตรำ  ขยัน  ครูโรงเรียนบ้ำนนำแหลม   กรรมกำร 
 3. นำยอดิพงษ์  กันหมุด  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อย     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
7.กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ม. 1 – 3 
 1. นำงสมคิด  ดวงตำด ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนวังหงส์   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสุรีรัตน์  ธรรมสรำงกูร ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  กรรมกำร 
 3. นำงกุหลำบ  ชื่นสนธิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.กิจกรรมกาพย์ยานี 11 ป. 4 – 6 / กลอนสุภาพ  (8 บท) ม. 1 – 3  
 1. นำงอำรยำ  จักกำวี  ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำช ำ   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงศิรำกร  มุ้งทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนใน   กรรมกำร 
 3. นำงพิมพ์ชนก  สิงห์ซอม ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
กิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย 
1. Impromptu Speech ประถมศึกษา 1-3 และ ป. 4 - 6 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำงนงนุช  อ่ิมจิตอนุสรณ์ คร ู วัดเมธังกรำวำสฯ ประธำนกรรมกำร 
2 Mr. Williams คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
3 นำงสิรินธร  ใจวงศ์ คร ู ชุมชนบ้ำนทุ่งศรี กรรมกำร 

 
 
 

2. Impromptu Speech ประถมศึกษา 4-6 และ ม. 1 – 3   
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำงระพีพรรณ  วรรณรักษ์ คร ู อนุบำลแพร่ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวบุญปั๋น  แสนบ่อ คร ู วัดเหมืองค่ำ กรรมกำร 
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3 นำยอุดม  สุขสเน่ห์ คร ู เจริญรำษฎร์ กรรมกำร 
 

3. Spelling Bee ประถมศึกษา 1-3 และ ป. 4 - 6 
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำยธัญธเนศ  เวชขลัง คร ู บ้ำนสะเลียม ประธำนกรรมกำร 
2 นำงภัทธีรำ  ชำญชัยวีระพันธุ์ คร ู บ้ำนสวนเขื่อน กรรมกำร 
3 นำงสำวภัทรำภรณ์  ชูวงค์วรพินิจ คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำร 

 

4. Spelling Bee  ม . 1- 3  และ การแข่งขันในละครสั้นชวนหัว ม . 1 – 3 (Skit) 
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำงนงลักษณ์  เอนกนันท์ คร ู วัดเมธังกรำวำสฯ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยศรำวุธ  เกษำมำ คร ู อนุบำลร้องกวำง กรรมกำร 
3 นำงสำวนฤมล  กันทะหงษ์ คร ู บ้ำนดอนชัย กรรมกำร 

 

5. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ประถมศึกษา 4 – 6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำงสุชำดำ  บอทเนวิค คร ู บ้ำนถิ่น ประธำนกรรมกำร 
2 นำงพิชญำดำ  ป่ำดอน คร ู เจริญศิลป์ กรรมกำร 
3 นำงสำวกมลวรรณ  พันธุเวช คร ู บ้ำนคุ้ม กรรมกำร 

 
6. Multi Skills Competition ประถมศึกษา 4-6และ ม . 1 – 3  

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำงพิกุล  บุญรักษำ คร ู บ้ำนหนองน้ ำรัด ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวประภำพร  มะละสำร คร ู วัดเมธังกรำวำสฯ กรรมกำร 
3 นำงลัชชำ  พุทธลก คร ู อนุบำลเทพสุนทรินทร์ กรรมกำร 

 
7. การแข่งขันพูดภาษาจีน ป. 4 – 6 และ ม . 1 – 3  
                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน เป็นกรรมการตัดสิน 
 

8. ASEAN Quiz ประถมศึกษา 4-6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำงแววตำ  เข็มวิชัย คร ู อนุบำลแพร่ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงธิดำรัตน์  โชติกยำนนท์ คร ู วัดเมธังกรำวำสฯ กรรมกำร 
3 นำงสุภัค  บัวนำค คร ู เจริญศิลป์ กรรมกำร 
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3.2 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาม่ิงเมือง  เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดเมธังกราวาส   
      3.2.1คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ประกอบด้วย 
 1) นำยสุพจน์  จงสุขวรำกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยฉลำด  กันกำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยหอมแต่ง  อ่องลออ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนในเวียง  กรรมกำร 
 4) นำยสงวน  ท้ำวน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ  กรรมกำร 
 5) นำยอดุลย์  ธรรมเมธำกำญจน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงตั้ง  กรรมกำร 
 6) นำยณัฐกิตติ์  ศำสตรำนุเครำะห์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ กรรมกำร 
 7) นำยพรศักดิ์  ทำนะขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดน้ ำโค้ง  กรรมกำร 
 8) นำงเมตตำ  ค ำหงษำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง  กรรมกำร 
 9) นำยศรีพจน์  เชียงวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหงส์  กรรมกำร 
 10) นำยอนันต์  หมดห่วง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนันทำรำม กรรมกำร 
 11) นำยจรินทร์  ป่ำหลวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมณีวรรณ  กรรมกำร 
 12) นำยประพันธ์  บุญมี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปทุม  กรรมกำร 
 13) นำยสำนิตย์  สุขโข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำแหลม  กรรมกำร 
 14) นำยดำวรุ่ง  เหมำะสิขัณฑกะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำซ้อง  กรรมกำร 
 15) นำยดิเรก  ฉันทำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนุท่งโฮ้ง  กรรมกำร 
 16) นำงพรพรรณ  จันทรสำร ครูโรงเรียนวัดน้ ำโค้ง   กรรมกำร 
 17) นำยสัมฤทธิ์  ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนำแหลม   กรรมกำร 
 18) นำงศิริลักษณ์  ปวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง   กรรมกำร 
 19) นำงสมคิด  ดวงตำด ำ ครูโรงเรียนบ้ำนวังหงส์   กรรมกำร 
 20) นำงอุษณีย์  ศรีคูณ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ  กรรมกำร 
 21) นำยอนุสรณ์  พรมลังกำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัฐรำษฎร์บ ำรุง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 22) นำยสุระชัย  รัตนำกรไพบูลย์  ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 23) นำงรัชนีวรรณ  เขื่อนสุข ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    3.2.2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 
ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย 

 1) นำงวิมลรัตน์  เทพอ ำนวย ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงจีรวัลย์  วรรณสอน ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงนันท์นภัส  พรินทรำกูล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 4) นำงสำวฐิติพร  คณฑำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
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 5) นำงสำวกรรภิรมย์  หนองหลิ่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 6) นำงสำวมัชฉิมำ  เนื่องพืช เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 7) นำงปิ่นแก้ว  ทองดี  ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     3.2.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีกำร
ประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม ประกอบด้วย 
 1) นำยอนุสรณ์  พรมรังกำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัฐรำษฎร์บ ำรุง ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยวิชำ  พริ้งเพลิด  ครูโรงเรียนรัฐรำษฎร์บ ำรุง   รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยกิตติชัย  กิตติสมร  ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  กรรมกำร 
 4) นำยศุภกำรณ์  สว่ำงเมืองวรกุล ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  กรรมกำร 
 5) นำยโกวิท  กลมกล่อม  ครูโรงเรียนบ้ำนวังหงส์   กรรมกำร 
 6) นำยสิทธิศักดิ์  จรัญ  ครูโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ   กรรมกำร 
 7) นำยจีรศักดิ์  สำระพันธ์ครูโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ   กรรมกำร 
 8) นำยพำยัพ  จรจันทร์  นักกำรภำร ร.ร.วัดเมธังฯ   กรรมกำร 
 9) นำยชำกฤษ ฉัตรเตชะ  นักกำรภำร ร.ร.วัดเมธังฯ   กรรมกำร 

10) นำยสมำน  ฝักบัว  นักกำรภำร ร.ร.วัดน้ ำโค้ง   กรรมกำร 
11) สต.บุญเชิด  ค ำเปียว  นักกำรภำร ร.ร.บ้ำนร่องฟอง  กรรมกำร 
12) นำยอ ำนวย  เชื้อไทย  นักกำรภำร ร.ร.บ้ำนนำแหลม  กรรมกำร 
13) นำยประสำท  ขันค ำนันต๊ะ นักกำรภำร ร.ร.บ้ำนกำซ้อง  กรรมกำร 
14) นำยสุรชัย  รัตนำกรไพบูลย์   ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3.2.4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน ประกอบด้วย 

 1) นำยสงวน  ท้ำวน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ  ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงรัชนีวรรณ  เขื่อนสุข ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำแหลม   กรรมกำร 
 4) นำงเมตตำ  ค ำหงษำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5) นำยธนกร  ทวีสุข  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 3.2.5 คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน มีหน้ำทีบ่ันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรมรำยงำนผล
ทำงเว็บไซด์ และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย 
 1) นำยพรศักดิ์  ทำนะขันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดน้ ำโค้ง  ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยอนันต์  หมดห่วง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนันทำรำม รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงพรพรรณ  จันทรสำร ครูโรงเรียนวัดมณีวรรณ,สุพรรณ  กรรมกำร 
 4) นำงสำวสุดำพร  พงษ์มณี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
 5) นำงสำวณัฐกฤตำ  นุ่มนวล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน   กรรมกำร 



11 
 

 6) นำงสมคิด  ดวงตำด ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนวังหงส์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7) นำงสำวจิตฤทัย  กันจะนะ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.2.6  คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 
วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย  
 1) นำยไพรสณฑ์  มะโนยำนะ  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2)  นำยสุพจน์  จงสุขวรำกุล ผอ.ร.ร.วัดเมธังกรำวำส   รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงภณิดำ  ทองประไพ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 4) นำยศรีพจน์  เชียงวงศ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนวังหงส ์   กรรมกำร 
 5) นำยอนสุรณ์  พรมรังกำ ผอ.ร.ร.รัฐรำษฎร์บ ำรุง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   3.2.7 คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานที่แข่งขัน 
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส   มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่
รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำมคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและ
รำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขันอย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริง
ของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้  ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณีคณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ 
เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
คณะกรรมกำร    ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
1.การงานอาชีพ 
1.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  
1 นำยวิเชียร  วงศำรัตนศิลป์          คร ู บ้ำนวังฟ่อน ประธำนกรรมกำร 

2 นำยบุญเลื่อน  นรรัตน์ คร ู บ้ำนแม่ค ำมี กรรมกำร 
3 ว่ำที ่ร.ต.พิทักษ์  เสียงดี คร ู บ้ำนดอนชัย กรรมกำร 

http://www.sillapa.net/
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1.2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยสุรเดช  ธรรมขันธ์          คร ู โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 31 ประธำนกรรมกำร 

2 นำยวิชิต  วิชำวุฒิพงษ์ คร ู บ้ำนสันป่ำสัก กรรมกำร 
3 นำงบุญยงค์  ค ำตั๋น  คร ู บ้ำนป่ำแดงรัฐรำษฎร์ฯ กรรมกำร 
 
1.3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 
1.3.1 พานพุม่สักการะ  ป.4 –ป.6 และ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยพัลลภ  หม้อกรอง          คร ู โรงเรียนบ้ำนร่องฟอง ประธำนกรรมกำร 
2 นำงเบญจวรรณ  จินดำรัตน์ คร ู บ้ำนน้ ำช ำ กรรมกำร 
3 นำงเอนก  วิกำหะ คร ู บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำร 
1.3.2. การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงวิไล  กันทะใจ คร ู บ้ำนแม่ยำงกำด ประธำนกรรมกำร 
2 นำงนันท์นภัส   อนำมำ          คร ู โรงเรียนวัดต้นไคร้ กรรมกำร 
3 นำงสมใจ    มำนพ    ครู  โรงเรียนวัดน้ ำโค้ง 

 (ค ำหล้ำรำษฎร์นุกูล) 
กรรมกำร 

 
1.4. การแข่งขันจัดสวนถาด 
      1. การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4 –ป.6 และ การจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยมังกร  วันละ คร ู บ้ำนแม่ทรำย ประธำนกรรมกำร 
2 นำยจตุพร  แดนเหมือง คร ู บ้ำนแม่หล่ำยกำซ้อง กรรมกำร 
3 นำยวิทวัส  นะภิใจ คร ู อนุบำลร้องกวำง กรรมกำร 
 
1.5. การแข่งขันแปรรูปอาหาร  ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงไกรสร  มูลเมือง คร ู บ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวกรรณิกำร์   อุปนันไชย  ครู    บ้ำนแต กรรมกำร 
3 นำงภัทรฤดี   ดำวดึงส์   คร ู บ้ำนวังหงส์  กรรมกำร 
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(วังหงส์วิทยำคำร) 
 
1.6. การแข่งขันการท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงรุจิรำ  ใจเย็น คร ู บ้ำนหนองม่วงไข่ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวขวัญเรือน สุวรรณสุข คร ู โรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ กรรมกำร 
3 นำงสำวชญำนิศ   ละอินทร์               ครู   บ้ำนแม่ลัว   กรรมกำร 
 
1.7. การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงวรำภรณ์  วรินทร์ คร ู บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวจินต์จุฑำ  เรือนค ำ คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำร 
3 นำงพัฒนำ  บุญตุ้ย คร ู บ้ำนป่ำเลำ กรรมกำร 
 
 
 
 
 
1.8. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ป.4-6 และ ม.1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงอมรรัตน์  ค ำน้ ำปำด คร ู ชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงรุจิรำภรณ์  ถิ่นแสน คร ู บ้ำนแม่แคม กรรมกำร 
3 นำงนำรี  ค ำรำพิศ 

 
คร ู บ้ำนดงเจริญ 

 
กรรมกำร 

 
2.กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2.1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 และ 
2.2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)    ป.4 - ป.6 
 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงกำญจนำ   หลิมภำพันธุ์   คร ู วัดเมธังกรำวำส  
(เทศรัฐรำษฎร์นุกูล) 

ประธำนกรรมกำร 
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2 นำงชนิดำ  ค ำปันจะ ครอัูตรำจ้ำง บ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
3 นำยอนันต์  สำรบุรุษ  คร ู บ้ำนหนองเสี้ยว กรรมกำร 
 
2.3.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6  และ ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยดีลำภ  ปรำบสงบ คร ู บ้ำนคุ้ม ประธำนกรรมกำร 
2 นำยณัฐนนท์  ภู่แดง คร ู บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำร 
3 นำยนิติพันธ์  เพ็ชรหำญ คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ   กรรมกำร 
 
2.4. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4 - ป.6  และ ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยพิษณุวัฒน์   อ่ินศิริ          คร ู อนุบำลแพร่ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสุธี  พำทีทิน คร ู บ้ำนห้วยฮ่อม กรรมกำร 
3 นำงนันทวัน  พูลเกษม คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำร 
 
2.5. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ม.1 - ม.3 และ 
2.6 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยวิสุทธิ์  พิทยำกิต คร ู แม่ค ำมีต ำหนัก ประธำนกรรมกำร 
2 

นำงกรวรรณ  กำบทุม คร ู
อนุบำลเทพ 
สุนทรินทร์ 

กรรมกำร 

3 นำยดุลปุรินทร์  คลี่ใบ คร ู บ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
2.7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6  และ ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยอนันต์  หมดห่วง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน บ้ำนนันทำรำม ประธำนกรรมกำร 
2 นำยวิเชียร  ไชยบุญทำ คร ู บ้ำนย่ำนยำว กรรมกำร 
3 นำยวรพงษ์  สุกใส คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
 
2.8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท cms  ม.1 - ม.3 และ 
2.9  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภท ซอฟแวร์ ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนห้วยฮ่อม ประธำนกรรมกำร 
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2 น.ส.ธัญญรัตน ์ คชปัญญำ คร ู บ้ำนคุ้ม กรรมกำร 
3 นำยธนพล     วงศ์สุวรรณ คร ู บ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
 
3.กิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 
3.1.การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ป.4 - ป.6  และ ม.1 - ม.3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยธวัชชัย  วังคะออม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนแม่ยำงร้อง ประธำนกรรมกำร 
2 นำยพิทักษ์  รอดทุกข์ คร ู มิ่งเมือง กรรมกำร 
3 นำงสำวนำถลดำ  พิกุลทอง คร ู ยมเหนือ กรรมกำร 

 
 
2.3 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล   เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปศึกษา สถานแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย ประกอบด้วย 

2.3.1 คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพ 

สูงสุด ประกอบด้วย 

๑) นำยองค์กำร  ป้อมรบ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปง(ป้อมประชำนุกูล) ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยทวี   มะทะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถิ่น(ถิ่นวิทยำคำร)  กรรมกำร 
๓) นำยอุดม  อินสวรรค์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีภูมิ   กรรมกำร 
๔) นำยสุทัศน์   จินดำรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง   กรรมกำร 
๕) นำยธีรพงศ์   ซื่อตรง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำช ำ(วิชัยชนำนุเครำะห์) กรรมกำร 
๖) นำยนิคม   ทิมำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก   กรรมกำร 
๗) นำยสง่ำ   หมอนเขื่อน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน  กรรมกำร 
๘) นำยรณยุทธ์   วงศ์พยำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งเหนือ   กรรมกำร 
๙) นำยเชิด   ค ำปลิว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แคม   กรรมกำร 
๑๐) นำยช ำนำญ  สีสม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคูหำ   กรรมกำร 
๑๑) นำงสำวณัฐพิมล   ธรรมสรำงกูร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดง   กรรมกำร 
๑๒) นำยนิคม   ก้อนค ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม   กรรมกำร 
๑๓) นำยจรัญ   พันธ์กสิกรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนหว้ยม้ำ(สุนทรนวิำส)  กรรมกำร 
๑๔) นำยสมคิด  กันทะใจ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่หล่ำย        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕) นำงกำญจนำ  กัญจนวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่หล่ำยกำซ้อง       กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

2.3.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำ



16 
 

แข่งขัน วิธีกำรประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้

ควบคุม  ประกอบด้วย 

๑) นำยสมคิด  กันทะใจ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่หล่ำย ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยนิคม  ไชยนิลวงศ์   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย   กรรมกำร 
๓) นำยนิคม  วรรณวงค์   นักกำรโรงเรียนวัดศรีภูมิ   กรรมกำร 
๔) นำยสมบูรณ์  ปัญญำเหมือง  นักกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน  กรรมกำร 
๕) นำยณัฐชัย  ทนันชัย   นักกำรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม   กรรมกำร 
๖) นำยหลั่ง  สุธรรม   นักกำรโรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก  กรรมกำร 
๗) นำยสมำน  เขียวแก้ว   นักกำรโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง  กรรมกำร 
๘) นำยบริสุทธิ์  ขวำรัตน์   นักกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำยกำซ้อง กรรมกำร 
๙) นำยสุรินทร์  กองโกย   นักกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งศรี  กรรมกำร 
๑๐) นำยวิรัตน์  ยำสุป ิ   นักกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งเหนือ  กรรมกำร 
๑๑) นำยส ำรวย  ค ำยวง   นักกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำช ำ   กรรมกำร 
๑๒) นำยเกตุ  สุธรรม   นักกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย  กรรมกำร 
๑๓) นำยบุญเชิด  ม้ำอุตส่ำห์  นักกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ  กรรมกำร 
๑๔) นำยทิวทัศน์  ตุ้ยดำ   นักกำรโรงเรียนบ้ำนปง   กรรมกำร 

๑๕) นำยศำสตรำ  บ่อค ำ   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.3.3 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 
ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย 

๑) นำงปภำดำ  กรุงศรี   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสมคิด  ปัญญำยง   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย   กรรมกำร 
๓) นำงสำวสรัลรัตน์  ทนันชัย  ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนปง/ห้วยม้ำ  กรรมกำร 
๔) นำงสำวมยุรีภรณ์  ถิ่นสอน  ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนถิ่น/นำคูหำ  กรรมกำร 
๕) นำงสำวศจีรัตน์  อ้นจันทร์               ธุรกำรโรงเรียนบำ้นสวนเขื่อน/  กรรมกำร 

ทุ่งเหนือ/บ้ำนดง/แม่แคม    

๖) นำงพิสมัย  แก้วทอง   ครูโรงเรียนบ้ำนแมห่ล่ำยกำซ้อง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.3.4 คณะกรรมการประเมินผล มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน ประกอบด้วย 

๑) นำงเสงี่ยม  หอมดอก   ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย  ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวกุลวดี  ปัญญำไว  ธุรกำรโรงเรียนวัดศรีภูมิ/บ้ำนวังช้ำง กรรมกำร 
๓) นำงนำฏสุรีย์  วงศ์อรินทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  



17 
 

 
 2.3.5 คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน มีหน้ำทีบ่ันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรมรำยงำนผล
ทำงเว็บไซด์ และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย 

๑) นำยจตุพร  แดนเหมือง  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำยกำซ้อง ประธำนกรรมกำร 

๒) นำงสำวกุลธิดำ  วงศ์สุขส ำรำญ   ธุรกำรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม/บ้ำนน้ ำช ำ กรรมกำร 

๓) นำงสำวจำรุนันท์  สุคันธมำลย์     ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย/   

แม่หล่ำยกำซ้อง                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.3.6 คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 
วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำยประสิทธิ์  อินวรรณำ  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงวิไลวรรณ  ดังก้อง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยอำทิตย์  พัฒนสำรินทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 4) นำยพิพัฒน์  ใจภักดี  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 5) นำยบรรเจิด  มุ้งทอง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 6. นำยองค์กำร  ป้อมรบ  ผอ.ร.ร.บ้ำนปง    กรรมกำร 
 6) นำงสำวณัฐพิมล  ธรรมสรำงกูร ผอ.ร.ร.บ้ำนดง    กรรมกำร 
 7) นำยสมคิด  กันทะใจ  ผอ.ร.ร.บ้ำนแม่หล่ำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.3.7  คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สถานที่แข่งขันโรงเรียน 

บ้านแม่หล่าย  มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และ
ให้ด ำเนินกำรตำมคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียด
หลักเกณฑ์กำรแข่งขันอย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำร
ประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกิน
กึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณีคณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่ง
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    
ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 

http://www.sillapa.net/
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  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 

1 การแข่งขัน ศิลปะสร้างสรรค์ ป.1- 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 ว่ำที่ ร.ต.พิทักษ์  เสียงดี คร ู บ้ำนดอนชัย ประธำนกรรมกำร 
2 นำงโสภิต  เกื้อหนุน คร ู บ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
3 นำยพรธนำชัย  สังข์ทอง คร ู อนุบำลแพร่ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
2 การแข่งขัน ศิลปะสร้างสรรค์ ป.4- 6 และ ม. 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำงนงนุช  เหมืองทอง คร ู บ้ำนสวนเขื่อน ประธำนกรรมกำร 
2 น.ส.อินทิรำ  อินองกำร คร ู บ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
3 นำยยงยุทธ  ค ำตุ้ม คร ู บ้ำนแดนชุมพล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3 การแข่งขัน วาดภาพระบายสี ป.1- 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำงนิตย์  ผำสุก คร ู บ้ำนทุ่งเหนือ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงนงค์ยำ  กันจะนะ คร ู บ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำร 
3 นำยสมคิด  เขื่อนแก้ว คร ู บ้ำนแม่ยำงยวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

4 การแข่งขัน วาดภาพระบายสี ป.4- 6 และ ม. 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำงเมนัสนันท์  แก้วปำเฟือย คร ู อนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยวีรศักดิ์  คชปัญญำ คร ู บ้ำนวังหลวง กรรมกำร 
3 นำยสมพงษ์  เรียนไธสง คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
5 การแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการ ปะติด ป.1- 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำยวัชรพงษ์  โลกค ำลือ คร ู บ้ำนแม่แรม ประธำนกรรมกำร 
2 นำงชรินทร์ทิพย์  ยองชนะ คร ู บ้ำนเตำปูน กรรมกำร 
3 นำงนันทวัน  โตบุญเรือง คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
6 การแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการปะติด  ป.4- 6และ ม . 1 – 3  
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ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 นำงอนงค์วรรณ  พรหมมินทร์ คร ู บ้ำนป่ำเลำ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยวิเชียร  เกิดโต คร ู รัฐรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำร 
3 นำงวนิดำ  บัญญัติโลก คร ู บ้ำนกำซ้อง กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำร 
 

7 การแข่งขันประติมากรรม ป.1- 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำงสุจินต์  ใจคนึง คร ู บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์) ประธำนกรรมกำร 
2 นำงธรรศญำ  เทียบทอง คร ู เจริญศิลป์ กรรมกำร 
3 นำยจีรวัฒน์  วำสนะตระกูล คร ู บ้ำนทุ่งคัวะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
8 การแข่งขันประติมากรรม ป 4 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำยพศิน  เกำฑัณฑ์ คร ู บ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
2 นำงวำสนำ  อินทรแ์ก้ว คร ู บ้ำนเตำปูน กรรมกำร 
3 นำยพิทักษ์  ทองแท้ คร ู บ้ำนวังฟ่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
9 การแข่งขัน การเดี่ยวระนาดเอก ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำยชัยโรจน ์ ธรรมลังกำ คร ู บ้ำนแดนชุมพล ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสงกรำนต์  ขัตติสะ คร ู บ้ำนดอนดี กรรมกำร 
3 นำงสำวสำวิตรี  วงศ์วำน คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

10 การแข่งขัน เดี่ยวระนาดทุ้ม ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำยชัยโรจน ์ ธรรมลังกำ คร ู บ้ำนแดนชุมพล ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสงกรำนต์  ขัตติสะ คร ู บ้ำนดอนดี กรรมกำร 
3 นำงสำวสำวิตรี  วงศ์วำน คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

11 การแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3 
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ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 นำยชัยโรจน ์ ธรรมลังกำ คร ู บ้ำนแดนชุมพล ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสงกรำนต์  ขัตติสะ คร ู บ้ำนดอนดี กรรมกำร 
3 นำงสำวสำวิตรี  วงศ์วำน คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

12 การแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 นำยชัยโรจน ์ ธรรมลังกำ คร ู บ้ำนแดนชุมพล ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสงกรำนต์  ขัตติสะ คร ู บ้ำนดอนดี กรรมกำร 
3 นำงสำวสำวิตรี  วงศ์วำน คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
13 การแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยทวี  ครองสุข คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเทวิน  ภูกำ คร ู บ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 
3 นำงสำวสำยฝน  สวนเขื่อน คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
14 การแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยทวี  ครองสุข คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเทวิน  ภูกำ คร ู บ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 
3 นำงสำวสำยฝน  สวนเขื่อน คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

15 การแข่งขัน เดี่ยวจะเข้ ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยทวี  ครองสุข คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเทวิน  ภูกำ คร ู บ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 
3 นำงสำวสำยฝน  สวนเขื่อน คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

16 การแข่งขัน เดี่ยวขิม 7 หย่อง ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  
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1 นำยทวี  ครองสุข คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเทวิน  ภูกำ คร ู บ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 
3 นำงสำวสำยฝน  สวนเขื่อน คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

17 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยทวี  ครองสุข คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเทวิน  ภูกำ คร ู บ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 
3 นำงสำวสำยฝน  สวนเขื่อน คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
18 การแข่งขัน ขับร้องเพลงไทย ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงศรีสกุล  วิหก คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีระ  เพำะเจำะ คร ู ชุมชนบ้ำนกลำง กรรมกำร 
3 นำงสุกัญญำ  สุขเกษม คร ู อนุบำลร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

19 การแข่งขัน วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยมำโนช  เมืองพรม คร ู บ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
2 นำยอภิวัณณ์  โตสะวรรณสิทธิ์ คร ู เจริญรำษฎร์ กรรมกำร 
3 นำงสุกัญญำ  อุทังกำศ คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
20 การแข่งขัน วงดนตรีเครื่องสายเดี่ยว ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยมำโนช  เมืองพรม คร ู บ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
2 นำยอภิวัณณ์  โตสะวรรณสิทธิ์ คร ู เจริญรำษฎร์ กรรมกำร 
3 นำงสุกัญญำ  อุทังกำศ คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

21 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยมำโนช  เมืองพรม คร ู บ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
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2 นำยอภิวัณณ์  โตสะวรรณสิทธิ์ คร ู เจริญรำษฎร์ กรรมกำร 
3 นำงสุกัญญำ  อุทังกำศ คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

22 การแข่งขัน วงอังกะลุง ป 1 – 6 และ ม . 1 - 3   
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยมำโนช  เมืองพรม คร ู บ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
2 นำยอภิวัณณ์  โตสะวรรณสิทธิ์ คร ู เจริญรำษฎร์ กรรมกำร 
3 นำงสุกัญญำ  อุทังกำศ คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
23 การแข่งขัน ขับร้องร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป. 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

24 การแข่งขัน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป . 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

25 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ป. 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 
26 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป . 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
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3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

27 การแข่งขัน การขับร้องเพลงสากลชาย  ป . 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

28 การแข่งขัน ขับร้องเพลงสากลหญิง ป . 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
29 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ป. 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

30 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป. 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยบุญมำ  ศรีระวัตร ผอ.รร.บ้ำนไผ่โทน บ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยธีรพล   ดุเหว่ำ ครู  บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
3 นำงสำวบุหงำ       อุปนันชัย  ครู  บ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

31 การแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ป. 1 – 6 และ ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยดวงเนตร  เตปินตำ ครู  เจริญรำษฎร์ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยมงคล สร้อยสำย คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
3 น.ส.เหมวรรณ   ตันพรม คร ู เจริญศิลป์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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32 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงทัศนีย์  อินทเจริญศำนต์ คร ู บ้ำนอ้อยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสุกัญญำ  อุทังกำศ คร ู โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
3 นำงดรุณี  เอกจิตร คร ู วัดทุ่งล้อม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

33 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงชรินทร์ทิพย์  ยองชนะ คร ู บ้ำนเตำปูน ประธำนกรรมกำร 
2 นำงภัทรำพรรณ  เกียรติสิริรักษ์ คร ู บ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
3 นำงนำฎสุรีย์ วงศ์อำรินทร์ คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

34 การแข่งขัน นาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์ 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงกุญชรี  พรหมมินทร์ คร ู บ้ำนลอง ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสมศรี  ศิริพันธ์ คร ู บ้ำนย่ำนยำว กรรมกำร 
3 น.ส.ภัทรสุดำ  ธงชัย คร ู บ้ำนนำหลวง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

35 การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงชรินทร์ทิพย ์ ยองชนะ คร ู บ้ำนเตำปูน ประธำนกรรมกำร 
2 นำงภัทรำพรรณ  เกียรติสิริรักษ์ คร ู บ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
3 นำงนำฎสุรีย์ วงศ์อำรินทร์ คร ู บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สถานที่แข่งขันโรงเรียนวัดศรีภูมิ 
1. กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก  ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  และมัธยมศึกษาปีที่ศึกษา 1-3 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำยคฑำวุธ  ฟ้ำเลื่อน คร ู วัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 
2 นำยสมคัด  กองศรี คร ู ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
3 นำงสำววิลำวรรณ  ตุ้ยดี คร ู บ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
4 นำยณัฐดน  ขัติสะ คร ู ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ กรรมกำร 
5 นำงแสงจันทร์  หลงเวช คร ู บ้ำนเตำปูน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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2. กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นำยประเชิญ  ท่วงที คร ู วัดกำญจนำรำม ประธำนกรรมกำร 
2 นำงวิไล  ชัยพินิจ คร ู บ้ำนลู กรรมกำร 
3 นำงสำวชนำกำนต์  แสนมงคล คร ู บ้ำนแม่แรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.4 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร เจ้าภาพการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 

๑. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยวรทัศน์    ศิริเดชพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยวิฑูรย ์  สินธุวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยมนตรี  กูลโท  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนน้ ำเลำ กรรมกำร 
๑.๔ นำยพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชุม กรรมกำร 
๑.๕ นำยสุรชัย  สุริยะไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง   กรรมกำร 
๑.๖ ว่ำที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนำธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่ยำงตำล   กรรมกำร 
๑.๗ นำยปรำกำร  ท้ำวพันวงค์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย  กรรมกำร 
๑.๘ นำยเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม  กรรมกำร 
๑.๙ นำงสำวพัชรินทร์  สำมำรถ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำเหนือ กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยธวัชชัย วังคะออม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง กรรมกำร 
๑.๑๑ นำงสุทธำทิพย์ ขุนพรม  คร ูโรงเรียนบ้ำนบุญแจ่ม   กรรมกำร 
๑.๑๒ นำยทักษิณ เวียงยำ  ครู โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร   กรรมกำร 
๑.๑๓ นำยวสันต ์ ยำพรม  ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเจริญ      กรรมกำร 
๑.๑๔ นำยอภิชำติ  อะทะเสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่ยำงกำด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑๕ นำยสวสัดิ์   ท้ำวค ำลือ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง          กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ  

ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

วิธีกำรประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 

๒.๑ นำยอภิชำติ  อะทะเสน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่ยำงกำด ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยมนตรี  กูลโท  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำ รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ ว่ำที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนำธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่ยำงตำล รองประธำนกรรมกำร 
๒.๔ นำงทัศนีย์  สินธุวงศ์  คร ูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด          กรรมกำร 
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๒.๕ นำงภำวิณ ี  กำศสกุล  คร ูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด            กรรมกำร 
๒.๖ นำยประหยัด ขวัญเมือง ลูกจ้ำงประจ ำ โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด     กรรมกำร
๒.๗ นำยเสถียร  เสนำป่ำ     ครู โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๘ นำงวิไล  กันทะใจ     ครู โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด     กรรมกำรและช่วยเลขำนุกำร 

      ๓. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 
ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นำงสำวพัชรินทร์  สำมำรถ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำเหนือ ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒ นำยธวชัชัย        วังคะออม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแม่ยำงรอ้ง    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๓ นำงสำวจุฑำทิพย์  นำพรม  เจ้ำหน้ำที่ธรุกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำเหนือ     กรรมกำร 
 ๓.๔ นำงสะอำดจิต     ไชยวรรณ  ครู โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๕ นำงมณีวรรณ      พรมปำน                   ครโูรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๔. คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน ประกอบด้วย 

 ๔.๑ นำยสุรชัย  สุริยะไชย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนหว้ยฮ่อม รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.๓ นำงสำวพวงชมพู  เหมืองอุ่น  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร     กรรมกำร 
 ๔.๔ นำงเยำวเรศ  ศรีมงคล           ครโูรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.๕ นำงสำวศรัญญำภรณ์  อ่อนละมูล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหว้ยฮ่อม     กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 
      ๕. คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน มีหน้ำทีบ่ันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรมรำยงำนผลทำง
เว็บไซด์ และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นำยวิฑูรย ์  สินธุวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร     ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำยพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชุม รองประธำนกรรมกำร 

๕.๓ นำยปรำกำร  ท้ำวพันวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนหว้ยอ้อย รองประธำนกรรมกำร
 ๕.๔ นำงสำวสำยลดำ ไชยวรรณ เจ้ำหน้ำที่ธรุกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงตำล  กรรมกำร 

๕.๕ นำยศุภชัย ฐิตภัทรพงศ์ เจ้ำหน้ำที่ธรุกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       6.คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 
วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำยปฐมพงษ์  ดอกแก้ว  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงกัญญณัฐ  ศรีวิชัย  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงสำวพัชรินทร์  สำมำรถ ผอ.ร.ร.บ้ำนน้ ำเลำเหนือ   กรรมกำร 
 4) นำยวรทัศน์  ศิริเดชพันธุ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว   กรรมกำร 
 7) ว่ำที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนำธรรม ผอ.ร.ร.บ้ำนแม่ยำงตำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด มีหน้ำที่
ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6 4  
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำมคุณสมบัติผู้เข้ำ
แข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขันอย่ำงเคร่งครัด 
และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณี
คณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกัน
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย   
 
1.อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
1.1 ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยสมคิด  ฝำเรือนดี คร ู บ้ำนถิ่น ประธำนกรรมกำร 
2 นำงมธุรส  บุญเรือง คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำร 
3 นำยญำณวัฒน์  วงศ์ถำนะ คร ู วัดต้นไคร้ กรรมกำร 
4 นำงดำรินทร์  ซื่อตรง คร ู วัดเหมืองค่ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
1.2 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงถนอม  แดนโพธิ์ คร ู อนุบำลแพร่ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวสุภมำส  เรือนไชย คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำร 
3 นำงสำววรลักษณ์  เสมอใจ คร ู เจริญศิลป์ กรรมกำร 
4 นำงสุทธำทิพย์  ขุนพรม คร ู บ้ำนน้ ำเลำเหนือ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
1.3 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

http://www.sillapa.net/
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ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  
1 นำยสุนทร  กิกลิ้ง คร ู ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำววรรณศำ  ศฤงฆำร คร ู วัดกำญจนำรำม กรรมกำร 
3 นำงสำวกัลป์ยกร  อ่ินค ำ คร ู บ้ำนดอนชัย กรรมกำร 
4 นำงวรุณพันธ์  ดำวดำษ คร ู บ้ำนสุพรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
2. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
2.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงบรรจง  มะลิ คร ู วัดน้ ำโค้ง ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวธนิกำนต์  ตำแสง คร ู อนุบำลร้องกวำง กรรมกำร 
3 นำงสำวกันต์กนิษฐ์ อินทะปัญญำ คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำร 
4 นำยศุภกำรณ์  สว่ำงเมืองวรกุล คร ู วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยประยุทธ์  เขื่อนแก้ว คร ู บ้ำนสวนเขื่อน ประธำนกรรมกำร 
2 นำยทศพล   ภิญโญ คร ู บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว กรรมกำร 
3 นำงทิพย์สุดำ  ใจปัญญำ คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
4 นำงปำรณีย์  ธรรมเมธำกำญจน์ คร ู บ้ำนเวียงตั้ง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
2.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงสำวสำยฝน  ขอนขะแจะ คร ู บ้ำนป่ำเลำ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงกำญจนำ  กองศรี คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
3 นำยอุรุพงษ์  โคดี คร ู บ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
4 นำงสำวศิริรักษ์  ทองไหล คร ู บ้ำนห้วยฮ่อม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.  การออกแบบงานด้วยโปรแกรม GSP 
3.1  ระดับประถมศึกษำ 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยพุทธทรง  พนมมิตร คร ู แม่ยำงตำล ประธำนกรรมกำร 
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2 นำยมำโนช  บุญคุ้ม คร ู ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
3 นำยณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์ คร ู บ้ำนแม่แรม กรรมกำร 
4 นำงสำวสุภำวดี  เทพริยำ คร ู อนุบำลเทพสุนทรินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำงอุษำสิณีย์  กันทะวงศ์ คร ู ไทยรัฐวิทยำ 31 ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำวเรวดี  เรืองรุ่ง คร ู บ้ำนวังปึ้ง กรรมกำร 
3 นำยอิสระ  เดือนดำว คร ู บ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
4 นำยสมยศ  ปินะสุ คร ู บ้ำนไผ่โทน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
4. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
4.1  ระดับประถมศึกษา 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยทองอยู่  พจนำ คร ู บ้ำนปง ประธำนกรรมกำร 
2 นำงอุมำวดี  เมฆอำกำศ คร ู บ้ำนใน กรรมกำร 
3 นำงจุไร  แก่นเรณู คร ู บ้ำนลอง กรรมกำร 
4 นำงลดำวัลย์  จอมสืบ คร ู วัดกำญจนำรำม กรรมกำร 
5 นำงศรีนวล  ค ำเขื่อน คร ู บ้ำนแม่ค ำมีรัตนปัญญำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน  

1 นำยจักรพันธ์  ชำวสอง คร ู บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) ประธำนกรรมกำร 
2 นำงอเนก  วิกำหะ คร ู บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำร 
3 นำงอุบลรัตน์  ใจดี คร ู บ้ำนวังช้ำง กรรมกำร 
4 นำงกำญจนำ  กองศรี คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
5 นำงฉันทนำ  โลกค ำลือ คร ู บ้ำนวังฟ่อน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.5 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย   เจ้าภาพการจดัการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)  ประกอบด้วย 
1 คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ประกอบด้วย 
๑) นำยศักดิ์ศิลป์ ตำขันทะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยมงคล พรมปำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย รองประธำนฯ 
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๓) นำยสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แรม รองประธำนฯ 
๔) นำยปริญญำ ลุนภูงำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ กรรมกำร 
๕) นำยอดุลย์ นำเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง กรรมกำร 
๖) นำยธงชัย ค ำปวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
๗) นำยสมำน โนรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
๘) นำยสุเมศวร์    พรหมมินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ กรรมกำร 
๙) นำยมำนิตย์   ธีระวงศ์นันท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
๑๐) นำยศำนิต    เภำอ่อน ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
๑๑) นำยเรืองศักดิ์   คันธรักษำ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
๑๒) นำยบุญมำ ศรีระวัตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
๑๓) นำงสำยสวำท ค ำตัน ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     
     

  มีหน้าที ่  วำงแผน  สนับสนุน กำรด ำเนินกิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
ประกำศเกียรติคุณสดุดี ครั้งที่ 6๔  สำระวิทยำศำสตร์ ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่
เขต ๑  ดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

2. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร   ประกอบด้วย 
 

๑) นำยธงชัย   ค ำปวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประธำนกรรมกำร 
2 นำงโสภิต   ลือรำช ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงศิวรี   ศิริเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
4) นำงดวงธิดำ   มหำวัน ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
5) นำงสำวบุษรินทร ์ จรรยำ ครอัูตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนไผ่โทนฯ กรรมกำร 
6) นำงสำวนภำพร  จำรเมือง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
7) นำงกนกอร อำยุยืน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทนฯ กรรมกำร 
๘) นำงสำวนิภำพร   ร่มเย็น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    

  มีหน้าที่  ประสำน ร่วมจัดท ำเอกสำร สูจิบัตร ก ำหนดกำรแข่งขัน  ส ำหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ 
คณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน และงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีกำร
ประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม   ประกอบด้วย 
๑) นำยศักดิ์ศิลป์    ตำขันทะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง ประธำนกรรมกำร 
๒) 
๓) 
๔) 
๕) 
๖) 
๗) 
๘) 
๙) 
 

นำยมำโนช    
นำยบุญรี่     
นำยทวีศักดิ์    
นำยมังกร    
นำยจรีะวัฒน์    
นำยสนอง  
นำยเมทิน   
นำยอดุลย์ 

เมืองพรม 
ใจดี 
วัตถุเจริญ 
ท้ำววรรณชำติ 
วำสนะตระกูล 
 สิงห์ซอม 
ริพล 
แก้วชำ 

ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 
ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน 
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย 
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม 
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ 
ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทนฯ 
ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย 
ครูโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

๑0) นำยสมบูรณ์ วิเชียรกันทำ ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
๑1) นำยอภิรัช   บุญด้วง ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
๑2) นำยอนันต์   ตำยัน ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
๑3) นำยประดิษฐ์ ปัญญำสี ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
๑4) นำยธวัชชัย ทำขำว ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
๑5) นำยอนันต์   สันป่ำแก้ว ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ กรรมกำร 
๑6) นำยด ำรงค์  เหล่ำด ำรงค์ ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ กรรมกำร 
๑7) นำยภำนุกร เบ้ำเชื้อ ลูกจ้ำงประจ ำโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
๑8) 
19) 

นำยประภำส 
นำยประหยัด 

โนรินทร์ 
ขวัญเมือง 

ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 
ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

๒0)  นำยมังกร   
 

 ชื่นสนธิพันธุ ์
 

 ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 
 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     
     

  มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถำนที่  วำงแผนผังห้องเรียน  เตน็ท์และเวที  ตรวจควำมพร้อมและจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันกิจกรรม ต่ำงๆ เพ่ือให้พร้อมด ำเนินกำรแข่งขัน   จัดเก็บสถำนที่หลังจำกกำรจัด
กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยและอ่ืนๆตำมควำมเหมำะสมและงำนอื่นๆที่มอบหมำย ณ โรงเรยีนบ้ำนร้องกวำง (จันทิมำคม) 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
1) นำยบุญมำ    ศรีระวัตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
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2) นำยดุลปุริน   คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทนฯ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
4) นำยณัฐพงษ์    ถิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม กรรมกำร 
๕) นำยวรพงษ์   สุกใส ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     

  มีหน้าที่   จัดเตรียม  ดูแลกำรใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ ในพิธีเปิด – พิธีปิด  เวทีกำรแข่งขัน   ห้อง
ที่ใช้เป็นสถำนที่ด ำเนินกำรแข่งขัน   กำรบันทึกภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนและงำนอื่นๆที่มอบหมำย 
 
 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม   ประกอบด้วย 
๑) นำยสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แรม ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวจริญญำ   หมดมลทิน ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงสำววิลำวัณย์ พิวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
๔) นำงปฐมพร   สง่ำเมือง ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม กรรมกำร 

๕) นำงสำวเรวดี   เรืองรุ่ง ครูโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง กรรมกำร 

๖) นำงสำวนิภำพร ร่มเย็น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
7) น.ส.อนิญชกำญจน์  อักษรแปลง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
8) นำงสุภัคดิ์     กำเรือน เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
9) นำยพิชิตศักดิ์   เหมืองแก้ว เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
10) นำงสำวนิเกศน์ กันทะถี่ บุคลำกรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
11) 
๑๒) 

นำงถนอมศรี 
นำงสำวกรรณิกำร์ 

เกื้อกูล 
หงษ์ห้ำ 

บุคลำกรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 
บุคลำกรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

1๓) นำงสำวขวัญเรือน   สุวรรสุข              ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ                            กรรมกำร 
1๔)       นำงสำวภัทรำ        พลเยี่ยม              ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ                            กรรมกำร 
๑๕) นำงอุไร   สำรบุรุษ ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  ต้อนรับ ดูแล จัดหำ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้มีเกียรติและคณะกรรมกำร 
จัดกำรแข่งขันทุกกิจกรรมและงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  และประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๑) นำยมงคล   พรมปำน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสุกัญญำ   อุทังกำศ ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยมงคล  ชื่นสนธิพันธุ ์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
๔) นำงดำรี   ร้อนเร็ว ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
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๕) นำยสนอง  สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 

๖) นำยมังกร  ชื่นสนธิพันธุ ์ ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่   จัดล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม  เป็นพิธีกรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  ประชำสัมพันธ์
สถำนที่ กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน  ประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม และงำนอ่ืนๆที่มอบหมำย 
7. คณะกรรมการเลขานุการ   ประกอบด้วย 
๑) นำยบุญมำ ศรีระวัตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำววิลำวัณย์ พิวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสุภัคดิ์     กำเรือน เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
4) 
5) 
6) 

นำยมำนิต 
นำงทิพย์สุดำ 
น.ส.อนิญชกำญจน์ 

ธีระวงศ์นันท์ 
ใจปัญญำ 
อักษรแปลง 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม 
ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

  มีหน้าที่  จัดท ำเอกสำรเชิญประชุม  ติดต่อ  ประสำนงำนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำร
แข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ และงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    ประกอบด้วย 
๑) นำยสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสุมิตรำ    โนรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม รองประธำนกรรมกำร 
๓) 
๔) 
๕) 
6) 
7) 
๘) 

นำงกนิษฐำ    
นำงสุทิพย์     
นำงดวงธิดำ 
นำงสำวสิริภัทร   
นำยปริญญำ 
นำงสุดำธินี    

กึกก้อง 
มงคล 
มหำวัน 
ตันติพันธุ์พิพัฒน์ 

ลุนภูงำ 
แนวพิชิต 
 

ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย 
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก 
ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนผำรำงฯ 
ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

 

  มีหน้าที่   เบิก-จ่ำยเงินงบประมำณ และจัดท ำเอกสำรเพื่อกำรล้ำงหนี้เงินงบประมำณ และงำนอ่ืนๆ          
ทีไ่ด้รับมอบหมำย 
 

 

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    ประกอบด้วย 
๑) นำยอดุลย์  นำเทพ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงค ำสุก ศิริอุดมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงรัตน์ติพร    ศิริมำตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง กรรมกำร 
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๔) นำงจินดำ ภมรคนธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 
๕) นำยมำโนชย์ บุญคุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร 
๖) นำงวิไลวรรณ วันละ ครูโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ กรรมกำร 
๗) นำงทิพย์สุดำ ใจปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
๘) นำงปฏิกำรต์ กันสุข ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่   จัดท ำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกำร
ประกำศเกียรติคุณสดุดี ครั้งที่ 6๔ ประจ ำปี 255๗  ที่เครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย ได้รับมอบหมำย สรุป
รำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ และงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
10. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 
๑) นำยธงชัย  ค ำปวง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยสมยศ ปินะสุ ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทนฯ รองประธำนกรรมกำร 
๓) 
๔) 

นำงดวงตำ 
นำงกนกอร 

น้อยทำ 
อำยุยืน 

ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทนฯ 
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน-วังปึ้ง 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

๕) นำงสำวนิภำพร ร่มเย็น ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก-ทุ่งคัวะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        

     

  มีหน้าที่   จัดท ำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกำร
ประกำศเกียรติคุณสดุดี ครั้งที่ 6๔ ประจ ำปี 255๗  ที่เครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย ได้รับมอบหมำย  สรุป
รำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ และงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 
11. คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 
วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำยกนก  อยู่สิงห์   รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวบุษยมำศ  แบ่งทิศ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยมงคล  พรมปำน  ผอ.ร.ร.บ้ำนแม่ทรำย   กรรมกำร 
 4)นำยศักดิ์ศิลป์  ตำขันทะ ผอ.ร.ร.บ้ำนร้องกวำง   กรรมกำร 
 5) นำยบุญมำ  ศรีระวัตร  ผอ.ร.ร.บ้ำนไผ่โทน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)  
มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำม
คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน

http://www.sillapa.net/
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อย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณี
คณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกัน
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
 
๑. กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 ๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงอุธยำ  ปิ่นทอง ครู คศ.๓ บ้ำนห้วยม้ำ ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงสำวพรพิมล  งำนขยัน ครู คศ.๓ บ้ำนร่องฟอง กรรมกำร 
๓ นำงผ่องศรี  วงศ์สุวรรณ คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
๔ นำงดวงตำ  น้อยทำ ครู คศ.๑ บ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
๕ นำยปรีชำ  สืบแสน ครู คศ.๓ บ้ำนกำซ้อง กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
 
 
 ๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงสุภัทธิยำ  เธียรเศวตกล ครู คศ.๓ อนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงธิดำรัตน์  เนื่องพืช ครู คศ.๓ บ้ำนถิ่น กรรมกำร 
๓ นำยปรีดำ  เนตรวีระ ครู  อนุบำลร้องกวำง กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
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 ๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยมำนิต  พริบไหว ครู คศ.๓ บ้ำนเหล่ำ ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงศิริรัตน์  วังซ้ำย คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำร 
๓ นำงสำวชุมพร  ลือรำช ครู  วัดเมธังกรำวำส กรรมกำร 

 
๑.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงเสงี่ยม  หอมดอก ครู คศ.๓ บ้ำนแม่หล่ำย ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงสำวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อม ครู คศ.๓ อนุบำลแพร่ กรรมกำร 
๓ นำงสำวรสสุคนธ์ โป่งแยง คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
๔ นำงอัญชรี  วงศ์สุวรรณ ครู คศ.๓ ชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ กรรมกำร 
๕ นำยเอก  ลือโฮ้ง ครู คศ.๒ บ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน กับกิจกรรม Science Show ระดับมัธยมศึกษำ 
 
 ๑.๕ คณะกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงรจนำ  ชมพู ครู คศ.๓ บ้ำนห้วยกำน ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยธรำพงศ์  พุฒิพุทธิ ครู คศ.๑ บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์

รังสรรค์) 
กรรมกำร 

๓ นำงสำวธิรำภรณ์ เขื่อนรอบเขต คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน กับ ระดับมัธยมศึกษำ 
 
 
 
๒. กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
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คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงจินดำ  ภมรคนธ์ ครู คศ.๓ บ้ำนแม่ทรำย ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงสำวพรรณวรท  สุทธิ ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 
๓ นำงสุมะนำ  ทองหมื่น ครู คศ.๓ บ้ำนสุพรรณ กรรมกำร 
๔ นำงลักษิกำ  ค ำทิพย์ ครู คศ.๓ วัดร่องเย็น กรรมกำร 
๕ นำยชำญณรงค์ สุขชำ ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงละออ  น่วมเจริญ ครู คศ.๓ บ้ำนทุ่งโฮ้ง ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงอัจฉรำพร  จันภิรมย์ ครู คศ.๓ บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว กรรมกำร 
๓ นำยฉลอง  จันทร์พล ครู คศ.๓ บ้ำนห้วยฮ่อม กรรมกำร 
๔ นำงอินทิรำ  จองแค ครู คศ.๓ บ้ำนคุ้ม กรรมกำร 
๕ นำยสมภพ  ถำแก้ว ครู  บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
 ๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยเดี่ยว  จันสอง ครู คศ.๓ บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงจรัสศรี  เวียงทอง ครู คศ.๓ วัดกำญจนำรำม กรรมกำร 
๓ นำยตรัย  เป็กทอง ครู  เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
๔ นำงจรรยำ เลิศสัจจำนุรักษ์ ครู คศ.๓ บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำร 
๕ นำงร ำเพียร  ขันแก้ว ครู คศ.๓ วัดเมธังกรำวำส กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
  
 



38 
 

 
 
 
 
๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) * 

  
คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงเสงี่ยม  หอมดอก ครู คศ.๓ บ้ำนแม่หล่ำย ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงสำวจันทร์เพ็ญ อ่อนน้อม ครู คศ.๓ อนุบำลแพร่ กรรมกำร 
๓ นำงสำวรสสุคนธ์ โป่งแยง คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
๔ นำงอัญชรี  วงศ์สุวรรณ ครู คศ.๓ ชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ กรรมกำร 
๕ นำยเอก  ลือโฮ้ง ครู คศ.๒ บ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน กับกิจกรรม Science Show ระดับประถมศึกษำ 
 
 ๒.๕ คณะกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำงรจนำ  ชมพู ครู คศ.๓ บ้ำนห้วยกำน ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยธรำพงศ์  พุฒิพุทธิ ครู คศ.๑ บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์

รังสรรค์) 
กรรมกำร 

๓ นำงสำวธิรำภรณ์ เขื่อนรอบเขต คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน กับ ระดับประถมศึกษำ 
 
๓. กรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย  
 ๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ (ป.๑-๓) 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยวัลลภ  เอ่ียมละออง ผอ.รร. บ้ำนคุ้ม ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยเอกชัย  ตันแข็ง ครู คศ.๑ บ้ำนนำหลวง กรรมกำร 
๓ นำยธนกร  อ ำไพจิตร ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์ กรรมกำร 



39 
 

รังสรรค์) 
๔ นำยกิตติพล  คชปัญญำ ครู คศ.๓ บ้ำนใน กรรมกำร 
๕ นำยโกวิท  กลมกล่อม ครู คศ.๓ บ้ำนวังหงส์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำร ๔.๑,๔.๒,๔.๓ 
 
 
 
 
 
 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล (ป.๔-๖) 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยวัลลภ  เอ่ียมละออง ผอ.รร. บ้ำนคุ้ม ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยเอกชัย  ตันแข็ง ครู คศ.๑ บ้ำนนำหลวง กรรมกำร 
๓ นำยธนำกร  อ ำไพจิตร ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์

รังสรรค์) 
กรรมกำร 

๔ นำยกิตติพล  คชปัญญำ ครู คศ.๓ บ้ำนใน กรรมกำร 
๕ นำยโกวิท  กลมกล่อม ครู คศ.๓ บ้ำนวังหงส์ กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำร ๔.๑,๔.๒,๔.๓ 
 
 ๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน (ป.๔-๖) 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยวัลลภ  เอ่ียมละออง ผอ.รร. บ้ำนคุ้ม ประธำนกรรมกำร 
๒ นำยเอกชัย  ตันแข็ง ครู คศ.๑ บ้ำนนำหลวง กรรมกำร 
๓ นำยธนำกร  อ ำไพจิตร ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์

รังสรรค์) 
กรรมกำร 

๔ นำยกิตติพล  คชปัญญำ ครู คศ.๓ บ้ำนใน กรรมกำร 
๕ นำยโกวิท  กลมกล่อม ครู คศ.๓ บ้ำนวังหงส์ กรรมกำรและ
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เลขำนุกำร 
 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำร ๔.๑,๔.๒,๔.๓ 
 
 ๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน โดยการติดล้อบินขึ้นจาก
พื้น (ม.๑-๓) 
  

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยเมธี  เมฆสิงห์ ครู คศ.๓ รร.ไทยรัฐวิทยำ ๓๑ ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงสำยสวำท  ค ำตัน ครู คศ.๓ บ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
๓ นำยเรืองสินธุ์  หอมดอก ครู คศ.๓ บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำร 
๔ นำยนพรัตน์  ฤทธิร่วม ครู  เซนฟรังซิสเซอเวียร์แพร่ กรรมกำร 
๕ นำยชำญณรงค์ สุขชำ ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำร ๔.๔,๔.๕ 
 ๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล โดยการปล่อยด้วยมือ (ม.๑-
๓) 

คนที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ 
๑ นำยเมธี  เมฆสิงห์ ครู คศ.๓ รร.ไทยรัฐวิทยำ ๓๑ ประธำนกรรมกำร 
๒ นำงสำยสวำท  ค ำตัน ครู คศ.๓ บ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
๓ นำยเรืองสินธุ์  หอมดอก ครู คศ.๓ บ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำร 
๔ นำยนพรัตน์  ฤทธิร่วม ครู  เซนฟรังซิสเซอเวียร์แพร่ กรรมกำร 
๕ นำยชำญณรงค์ สุขชำ ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
 
 หมายเหตุ  กรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำร ๔.๔,๔.๕ 
 มีหน้าที ่  ๑) จัดท ำเกณฑ์กำรแข่งขันทำงวิทยำศำสตร์ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ๒) จัดท ำเครื่องมือกำรประเมิน/แบบทดสอบ/แบบบันทึกคะแนน  
 
3.6 กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ  เจ้าภาพการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานที่แข่งขันโรงเรียน
บ้านในเวียง  คณะกรรมการประกอบด้วย  
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๑. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้กำรจัดกิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย เสร็จสิ้นตำมภำรกิจที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 
              ๑.๑  นำยธีระวิทย์  ภิญโญ              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประธำนกรรมกำร 
              ๑.๒  นำยชูเกียรติ  ถิ่นศรี                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ รองประธำนกรรมกำร  
              ๑.๓  นำยวัลลภ  เอ่ียมละออง           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุ้ม รองประธำนกรรมกำร  
              ๑.๔  นำยปรีชำ  เตียงเกตุ                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง กรรมกำร  
              ๑.๕  นำยยงยุทธ  เรืองรองสมบัติ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตำปูน กรรมกำร 
              ๑.๖  นำยจรัส  สขุวุฒิไชย                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง กรรมกำร 
              ๑.๗  นำยสุวัฒนช์ยั  ยำกองโค           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังดิน กรรมกำร 
               ๑.๘  นำยพีรวัฒน์   ดีพอ                รักษำรำชกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ กรรมกำร  
               ๑.๙  นำยธวัชชัย   จักรผัน               รักษำรำชกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่พร้ำว กรรมกำร 
               ๑.๑๐ นำยประดิษฐ์  เชียงอำภัย         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชัย กรรมกำร 
               ๑.๑๑ นำงนิลลำวัณย์  เรืองรองสมบัติ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้ำทีป่ระสำนงำนและจัดสถำนที่กำรแข่งขันให้เหมำะสม
เพียงพอกับผู้เข้ำรับกำรแข่งขัน พร้อมจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นำยประดิษฐ์  เชียงอำภัย      ประธำนกรรมกำร    
 ๒.๒  นำยยงยุทธ  เรืองรองสมบัติ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓  นำยหอมแต่ง  อ่องละออ       รองประธำนฯ         
 ๒.๔  นำยสุรวุฒิ  พุทธษร  กรรมกำร 

 ๒.๕  นำยปริญญำ  ยศบุญมี  กรรมกำร            
 ๒.๖  นำยกิตตินันท์  ศรียงค์  กรรมกำร 

 ๒.๗  นำยสมศักดิ์  พรหมมินทร์  กรรมกำร             
 ๒.๘  นำยวีรชัย  ปทุมวิง  กรรมกำร 

 ๒.๙ นำยมนู   ค ำฝั้น  กรรมกำร            
 ๒.๑๐  นำยสมคิด  หงษ์หนึ่ง  กรรมกำร 
      ๒.๑๑ นำยส ำเริง  พรมไพร            กรรมกำร            
 ๒.๑๒  นำยอภิชำติ  รตจีน       กรรมกำร 
 ๒.๑๓ ภำรโรง/พนักงำนช่ำงไม้ทุกคน    กรรมกำร        
 ๒.๑๔ นำยจรัญ  สติมั่น    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 

ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย 

      ๓.๑ นำยสุวัฒน์ชัย  ยำกองโค    ประธำนกรรมกำร    
      ๓.๒ นำงนิลลำวัณย์ เรืองรองสมบัติ    รองประธำนกรรมกำร 
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      ๓.๓ น.ส.สภุำวดี  เทพริยำ        กรรมกำร             
      ๓.๔ น.ส.กมลวรรณ  พันธุเวช           กรรมกำร 
      ๓.๕ น.ส.มุกดำ  สะเอียบคง      กรรมกำร              
      ๓.๖ นำงปิยนุช  ชุ่มเย็น                  กรรมกำร 
      ๓.๗ นำยมนัส   เชียงเลน          กรรมกำร              
      ๓.๘ นำยดีลำภ  ปรำบสงบ             กรรมกำร 
      ๓.๙ นำงนงลักษณ์  เวียงยำ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๔. คณะกรรการประเมินผล  มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน ประกอบด้วย 

    ๔.๑ นำยถวิล  โสภำรัตน์           ประธำนกรรมกำร       
    4.๒ นำยจรัส  สุขวุฒิไชย        รองประธำนกรรมกำร 
    ๔.๓ นำยพีรวัฒน์  ดีพอ             กรรมกำร                
    ๔.๔ นำยธวชัชัย  จักรผัน            กรรมกำร 
    ๔.๕ นำงชรินทร์ทิพย์  ยองชนะ    กรรมกำร                
    ๔.๖ นำงนิลวรรณ  เสนธนิสศักดิ์    กรรมกำร 
    ๔.๗ นำงอินทิรำ  จองแค           กรรมกำร          

               ๔.๘ นำงอัญชลี  ปะละใจ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน  มีหน้ำที่บันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรมรำยงำน

ผลทำงเว็บไซด์ และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย  
               ๕.๑ นำยวัลลภ  เอี่ยมละออง        ประธำนกรรมกำร         
 ๕.๒  นำยนิคม  จุมปำแฝด          กรรมกำร 
               ๕.๓  นำงสำวภัทรสุดำ  ธงชัย       กรรมกำร   
 ๕.๔  นำยสมศักดิ์  พรหมมินทร์    กรรมกำร 
               ๕.๕  นำงสำวสำยฝน  ขอนขะแจะ   กรรมกำร                   
 ๕.๖  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรทุกคน        กรรมกำร 

     ๕.๗  นำงธัญญรัตน์  คชปัญญำ       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำทีจ่ัดล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม  เป็นพิธีกร

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม  ประชำสัมพันธ์สถำนที่ กำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน  ประชำสัมพันธ์อ่ืนๆ ตำมควำม
เหมำะสม และงำนอ่ืนๆที่มอบหมำยประกอบด้วย 

     ๖.๑ นำยประดิษฐ์   เชียงอำภัย        ประธำนกรรมกำร      
 ๖.๒ นำยส ำเริง  พรมไพร            กรรมกำร 
     ๖.๓ นำงสำววลัยลักษณ์  ร่องพืช       กรรมกำร 
7. คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 
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วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำยสมศักดิ์  อภัยกำวี   รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยบัญญัติ  นันทะพงษ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยยงยุทธ  เรืองรองสมบัติ ผอ.ร.ร.บ้ำนเตำปูน   กรรมกำร 
 4) นำยธีระวิทย์  ภิญโญ  ผอ.ร.ร.อนุบำลเทพสุนทรินทร์  กรรมกำร 
 5) นำงนิลลำวัณย์  เรืองรองสมบัติ ผอ.ร.ร.บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์)        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านในเวียง  มีหน้ำที่ตัดสินกำร
ประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำมคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขันอย่ำงเคร่งครัด และ
สำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณีคณะกรรมกำร
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน กำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 

 1) นำยมำโนช   เมืองพรม   ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง   ประธำนกรรมกำร 

 2) นำงอนงวรรณ  เชียงวงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำขวัญ  กรรมกำร 

 3) นำยเบญจคุณ  อุดปั๋น  ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ   กรรมกำร 

 4) นำงสุดำ  พิทักษ์วำปี  ครูโรงเรียนบ้ำนต้นหนุน  กรรมกำร 

  5) นำยณรงค์   สีเทำ  ครูโรงเรียนบ้ำนพันเชิง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.2การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย 

 1) นำยสุทิน  สุขภัทรศิริ  ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำขวัญ  ประธำนกรรมกำร
  2)นำยวีระชัย   ประทุมวิง  ครูโรงเรียนบ้ำนคุ้ม  กรรมกำร 

http://www.sillapa.net/


44 
 

  3) นำยพิศิษฐ์  บุญศรี    ครูโรงเรียนเจริญศิลป์  กรรมกำร 
  4) นำยณัฐกำนต์  นันต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ลัว  กรรมกำร 
  5)นำยอภิชำต  รตจีน  ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.3  การจัดการค่ายพักแรม     

 1) นำยบรรหำร  อนันชัย  ผอ.โรงเรียนวัดห้วยหม้ำย  ประธำนกรรมกำร 

 2)  นำยสวัสดิ์  ท้ำวค ำลือ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง  กรรมกำร 

 3)  นำยวรุฒ  เกษำมำ  ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง  กรรมกำร 

 4)  นำยวีระชัย  ประทุมวิง ครูโรงเรียนบ้ำนคุ้ม  กรรมกำร 

 5)   นำยภำนุพงศ์  เรืองประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง (วันรัตนฯ)กรรมกำรและเลขำนกุำร 

1.4 กิจกรรมสภานักเรียน ป. 1 – 6  

 1 นำยบัญชำ  ผัดขัน    ครูโรงเรียนบ้ำนดอนชัย  ประธำนกรรมกำร 

 2 นำยมงคล  สร้อยสำย  ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ  กรรมกำร 

 3 นำงเทียนทอง  สำยใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว   กรรมกำร 

 4.  นำยนิคม  จุมปำแฝด  ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์  กรรมกำร 

 5. นำยปรีชำชำญ  ปิ่นชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2. กิจกรรมสภานักเรียน  ม . 1 – 3  

 1 นำยสัมฤทธิ์  ชัยพลังฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำแหลม  ประธำนกรรมกำร 

 2 นำยทักษิณ  เวียงยำ  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร  กรรมกำร 

 3.  นำยอิสระ  เดือนดำว  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำร 

 4.   นำยวีระพันธ์  ประมำยันต์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำคูหำ  กรรมกำร 

  5.   พลฯอุทัย  ใจน้ ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำเลำเหนือ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม . 1 – 3  

 1. นำงวิมลรัตน์  เทพอ ำนวย ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 

 2  น.ส สุธิดำ   สุภำผล  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  กรรมกำร 

 3  นำงนงครำญ  จิตเพียร  ครูโรงเรียนบ้ำนลอง  กรรมกำร 

 4.  นำยวสันต์  ยำพรม  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงตำล กรรมกำร 

 5.  นำยสุชำติ  นันตำแสง  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่พร้ำว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



45 
 

 

 4. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

  4.1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป. 4 – 6 และ ม . 1 -3  

 1  นำงสำวศิริพรรณ  ขันค ำนันต๊ะ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม  ประธำนกรรมกำร 

 2  นำงสำวพันทิวำ  มีปัญญำ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย  กรรมกำร  

 3   นำงเรืองนภำ  ตันประยูร  ครูโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย  กรรมกำร 

 4  นำยฉัตรชำญ  ยำนะแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแขม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป. 4 – 6 และ ม .1 – 3  

 1  นำงกำญจนำ  เครือไทย ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย  ประธำนกรรมกำร 

 2  นำงอุษณีย์  ศรีคูณ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ กรรมกำร 

 3   นำยอ ำนำจ  ปัญญำไว ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  กรรมกำร 

 4.  นำงวรรณี  ชิดเชื้อ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

3.7 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี   เจ้าภาพการแข่งขันกิจกรรมพิเศษเรียนร่วม สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

ประกอบด้วย 

1.1 นำยโสภณ  สุธรรม  ผอ.รร.ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ  ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยสมบัติ  เสนวิรัช  ผอ.รร.บ้ำนวังฟ่อน   รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำยระมัย  ฟุ่มเฟือย  ผอ.รร.บ้ำนศรีมูลเรือง   รองประธำนกรรมกำร 
1.4 นำยสุรสิทธิ์  ขอนพันธ์ ผอ.รร.บ้ำนดงเจริญ   กรรมกำร 
1.5 นำยผจญ  เครือสนธิ์  ผอ.รร.บ้ำนล ู    กรรมกำร 
1.6 นำยเชิดพงษ์  ชัยวรรณ ผอ.รร.บ้ำนต้นหนุน   กรรมกำร 
1.7 นำยวินัย  รักพงษ์  ผอ.รร.บ้ำนหนองเสี้ยว-สันปู่ส ี  กรรมกำร 
1.8 นำยสมพันธ์  ทิพย์จักร ผอ.รร.วัดร่องเย็น    กรรมกำร 
1.9 นำยบรรหำร  อนันชัย ผอ.รร.วัดห้วยหม้ำย   กรรมกำร 
1.10 นำยอนุชิต  พิพิธจันทร์ ผอ.รร.บ้ำนแดนชุมชล   กรรมกำร 
1.11 นำยวิจิตร  ก้อนมณี ผอ.รร.บ้ำนห้วยขอน   กรรมกำร 
1.12 นำงเทียนทอง  สำยใจ ผอ.รร.บ้ำนดอนแก้ว(อำสำฯ)  กรรมกำร 
1.13 นำยสุเมธ  ตำค ำ  ผอ.รร.บ้ำนลอง    กรรมกำร 
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1.14 นำยวิทย์  วงค์ยนต์  รก.ผอ.รร.วัดแม่ทะ   กรรมกำร 
1.15 นำยสำคร  วังแก้ว  รก.ผอ.รร.บ้ำนหัวเมือง   กรรมกำร 
1.16 นำงสำวสุสิริ  ตำค ำ  รก.ผอ.รร.บ้ำนห้วยกำน   กรรมกำร 
1.17 นำยวิวัฒน์  ทองภักดี ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยำ 31  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ  

ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีกำร
ประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม ประกอบด้วย 

2.1 นำยระมัย  ฟุ่มเฟือย  ผอ.รร.บ้ำนศรีมูลเรือง   ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยวิจิตร  ก้อนมณี  ผอ.รร.บ้ำนห้วยขอน   รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำยสมพันธ์  ทิพย์จักร ผอ.รร.วัดร่องเย็น    กรรมกำร 

2.4 นำยสำคร  วังแก้ว  รก.ผอ.รร.บ้ำนหัวเมือง   กรรมกำร 
2.5 นำยสมบูรณ์  แก่นเรณู ครู รร.บ้ำนศรีมูลเรือง   กรรมกำร 
2.6 นำยประชำ  ปะระมะ ครู รร.บ้ำนห้วยขอน   กรรมกำร 
2.7 นักกำรภำรโรง/ช่ำงไม้ ในกลุ่มเครือข่ำยฯ สองฝั่งสำมัคคี ทุกคน  กรรมกำร 
2.8 นำงลักษิกำ  ค ำทิพย์  ครู รร.วัดร่องเย็น                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

3. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 
ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย  

3.1 นำยบรรหำร  อนันชัย ผอ.รร.วัดห้วยหม้ำย   ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยวิวัฒน์  ทองภักดี ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยำ 31   รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำยสุรสิทธิ์  ขอนพันธ์ ผอ.รร.บ้ำนดงเจริญ   กรรมกำร 
3.4 นำงสำวสุสิริ  ตำค ำ  รก.ผอ.รร.บ้ำนห้วยกำน   กรรมกำร 
3.5 นำยอนันต์  สำรบุรุษ  ครู รร.บ้ำนหนองเสี้ยว   กรรมกำร 
3.6 น.ส.กัญญำพร  วิภำสกุลเด่น ครู รร. ไทยรัฐวิทยำ 31   กรรมกำร 
3.7 นำงหทัยชนก  ปวงกันค ำ ครู รร.บ้ำนวังฟ่อน   กรรมกำร 
3.8 นำยธนะ  ชมพู  ครู รร.วัดห้วยหม้ำย         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 4. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน ประกอบด้วย 
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4.1 นำยอนุชิต  พิพิธจันทร์ ผอ.รร.บ้ำนแดนชุมชล   ประธำนกรรมกำร 

4.2 นำยเชิดพงษ์  ชัยวรรณ ผอ.รร.บ้ำนต้นหนุน   รองประธำนกรรมกำร 

4.3 นำงเทียนทอง  สำยใจ ผอ.รร.บ้ำนดอนแก้ว(อำสำฯ)  กรรมกำร 

4.4 นำยวิทย์  วงค์ยนต์  รก.ผอ.รร.วัดแม่ทะ   กรรมกำร 

4.5 นำงวรภูชนำ  ชมเชย  ครู รร.บ้ำนแดนชุมพล   กรรมกำร 

4.6 นำงวชิรำภรณ์  ไวทยโยธนิ ครู รร.บ้ำนหัวเมือง   กรรมกำร 

4.7 นำงอำรีย์  ใจนนถีย์  ครู รร.บ้ำนห้วยขอน   กรรมกำร 

4.8 นำงอรพรรณ  ปรำบสงบ ครู รร.วัดร่องเย็น    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 5. คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน มีหน้ำทีบ่ันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรมรำยงำนผล
ทำงเว็บไซด์ และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย 

5.1 นำยสุเมธ  ตำค ำ  ผอ.รร.บ้ำนลอง    ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำยสมบัติ  เสนวิรัช  ผอ.รร.บ้ำนวังฟ่อน   รองประธำนกรรมกำร 
5.3 นำยผจญ  เครือสนธิ์  ผอ.รร.บ้ำนล ู    กรรมกำร 
5.4 นำงสำวสุรภัส  สวนดอก ครู รร.บ้ำนลอง    กรรมกำร 
5.5 นำยวิเชียร  วงศำรัตนศิลป์ ครู รร.บ้ำนวังฟ่อน   กรรมกำร 
5.6 นำงวรพีรำนันท์  ฐำนะปัญญำกุล ครู รร.บ้ำนลู   กรรมกำร 
5.7 นำงสำวศศิวิมล  บุญสิทธิ์ ธุรกำรโรงเรียน    กรรมกำร 
5.8 นำงสำวจุฑำรัตน์  สุกใส ธุรกำรโรงเรียน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         6.ฝ่ายสวัสดิการ/บริการทั่วไป  ต้อนรับ ดูแล จัดหำ จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้มีเกียรติ
และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันทุกกิจกรรมและงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

6.1 นำยวินัย  รักพงษ์  ผอ.รร.บ้ำนหนองเสี้ยว-สันปู่ส ี  ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำงสุดำ  พิทักษ์วำปี  ครู รร.บ้ำนต้นหนุน   รองประธำนกรรมกำร 
6.3 นำงภัสวลัย  นุ่มนวล  ครู รร.บ้ำนวังฟ่อน   กรรมกำร 
6.4 นำงภัควิภำ  เค้ำฝำย  ครู รร.บ้ำนหนองเสี้ยว   กรรมกำร 
6.5 นำงนำรีรัตน์  อ้วนวิจิตร ครู รร.ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ  กรรมกำร 
6.6 นำงวรัชดำ  เกยงค์  ครู รร.ไทยรัฐวิทยำ 31   กรรมกำร 
6.7 นำงรุ่งพิทยำ  ชัยศรีมำ ครู รร.วัดร่องเย็น    กรรมกำร 
6.8 นำงยุพิน  กรุณำ  ครู รร.บ้ำนลอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร

7. คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง  
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และวินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 

 1) นำยสุกิจ  ยำพรม   รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงทองสุข  สุคันธะมำลำ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงสำวพิกุล  อุตรอินทร์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  กรรมกำร 
 4) นำยโสภณ  สุธรรม  ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ  กรรมกำร 
 5) นำยวิวัฒน์  ทองภักดี  ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ31  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมพิเศษเรียนร่วม สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง  มีหน้ำที่ตัดสินกำร
ประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64สำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำมคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขันอย่ำงเคร่งครัด และ
สำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณีคณะกรรมกำร
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน กำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ป. 1 – 6 , ม. 1 – 3  คณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นำงฟองจันทร์  เหมืองหม้อ ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงจ ำรัส  จันสอง  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว  กรรมกำร 

3. นำงณัฐญำ  สุมำลย์โรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2. กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  ป . 1 – 6  

 1. นำงสำวเยำวมำลย์  อินกันต์ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงจีรวัลย์ วรรณสอน  ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  กรรมกำร 

 3. นำงวชิรำภรณ์  ไวทยโยธิน ครูโรงเรียนบ้ำนหัวเมือง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. กิจกรรมการแข่งขันจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ป. 4 – 6 ,  ม . 1 – 3 

http://www.sillapa.net/
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 1. นำงสำวศรีนวล  ปวงค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสุภำพิศ  สติมั่น  ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์  กรรมกำร 

 3. นำงนงรัตน์  หมำยชม  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. กิจกรรมศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน  ป. 1 – 6 , ม . 1 – 3  

 1. นำงพเยียรัตน์  สืบแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงวำสนำ  จำนแก้ว  ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้   กรรมกำร 

 3. นำงสุดำธินี  แนวพิชิต  ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5. กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ป. 1 – 6  

 1. นำงอำรีย์  ใจนนถีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยวัชรพงษ์  โลกค ำลือ ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม   กรรมกำร 

 3. นำงศรีนวล  ทำนัด  ครูโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร ป. 1 – 6  

 1. นำงวรำภรณ์  วรินทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวจินต์จุฑำ  เรือนค ำ ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์   กรรมกำร 

 3. นำงสำวกรรณิกำร์  อุปนันไชย ครูโรงเรียนบ้ำนแต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

7. กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป. 1 – 6  

 1. นำยประดิษฐ์  ถิ่นแสน  ครูโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงศรีพูน  นรรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนวังหงส์   กรรมกำร 

 3. นำงศุภรำ  ท้ำวค ำลือ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

8. กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป. 1 – 6  

 1. นำยเป็ล  แหวนทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อย  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงบำนเทียน  ต่ำงใจ  ครูโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ   กรรมกำร 

 3. นำงนงรัตน์  หมำยชม  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

10. กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ป. 1 – 6  

 1. นำงวนิดำ  อ้นจันทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแขม   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวนิเกศก์  กันทะถี่ ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง   กรรมกำร 
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 3. นำงบัวลอย  พริบไหว  ครูโรงเรียนบ้ำนดงเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

11 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 1 – 6  

 1. นำยมังกร  วันละ  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงนฤมล  แดนอ่วน  ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม  กรรมกำร 

 3. นำงรัตน์ติพร  ศิริมำตย์ ครูโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

12. กิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป. 1 – 6 , ม . 1 – 3  

 1. นำงศรีสกุล  วิหก  ครูโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงเสำวนีย์  แนวณรงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนหัวเมือง  กรรมกำร 

 3. นำงศรีพูน  นรรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนวังหงส์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

13. กิจกรรมการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ป. 1 – 6  

 1. นำงอมรรัตน์  อินทรีย์  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยกิตตินันท์  ศรียงค์  ครูโรงเรียนบ้ำนดอนชัย   กรรมกำร 

 3. นำงประวีณำ  ฟ้ันเฟือย ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

14. กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ป. 1 – 6 , ม . 1 – 3  

 1. นำยพิทักษ์  ทองแท้  ครูโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยมนต์ชัย  หมอนเขื่อน ครูโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน   กรรมกำร 

 3. นำงโสภิต  เกื้อหนุน  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

15. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป. 1 – 6 , ม . 1 – 3  

 1. นำยดีลำภ  ปรำบสงบ  ครูโรงเรียนบ้ำนคุ้ม   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงณัฐนนท์  ภู่แดง  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อย   กรรมกำร 

 3. นำยนิติพันธ์  เพ็ชรหำญ ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

16. กิจกรรมร้อยมาลัยดอกไม้สด ป. 1 – 6  

 1. นำงอเนก  วิกำหะ  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อย   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวอำรีรัตน์  อุดค ำมี ครูโรงเรียนบ้ำนนำหลวง   กรรมกำร 

 3. นำงนำรีรัตน์  อ้วนวิจิตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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17. กิจกรรมประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ป. 1 – 6  

 1. นำยพัลลภ หม้อกรอง  ครูโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงเบญจวรรณ  จินดำรัตน์ ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำช ำ   กรรมกำร 
 3. นำงไกรสร  มูลเมือง  ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
3.8 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ เจ้าภาพการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม   สถานที่แข่งขันโรงเรียนแม่ค ามีต าหนักธรรม  ประกอบด้วย  
1. คณะกรรมการด าเนินงาน   มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
          1)นำยนเรศ     แสนมูล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะเลียม  ประธำนกรรมกำร 

2)นำยธนพงค์ ลอยลม    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่       รองประธำน  
3)นำยประสงค์   ปรำบสงบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำรัด  กรรมกำร    
4)นำงประมวล   เตชวงค์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ค ำมี(รัตนปัญญำ) กรรมกำร 
5)นำงจงดี ใจดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหลวง     กรรมกำร 

6)นำยผดุงสินธุ์   ศรีใจอินทร์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่ค ำมีต ำหนัก  กรรมกำร 
7)นำยดิเรก จันทร์เพ็ญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว   กรรมกำร 

8)นำยสำคร      สวัยษร    ครู โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำรัด       กรรมกำร 

9)นำยสมศักดิ์    พรหมไพร     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว    กรรมกำรและเลขำนุกำร    

10)นำยวิสุทธิ์     พิทยำกิต     ครู โรงเรียนแม่ค ำมีต ำหนัก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร         
                

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีกำร
ประกวดแข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม  ประกอบด้วย 

1)นำยผดุงสินธุ์   ศรีใจอินทร์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่ค ำมีต ำหนัก ประธำนกรรมกำร 

2)นำงวันเพ็ญ สุริยะไชย ครู คศ. 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

3)นำยนฤทธิ์ เดชำธนำโยธินท ์ ครู คศ. 2 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

4)นำงจุฑำรัตน์ กัณฑะเดช ครู คศ. 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

5)นำยบุญเลื่อน นรรัตน์  ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี   กรรมกำร 

6)นำยทนงรัตน์ นันทสำร ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

7)นำยมนตรี เค้ำฝำย  คร ูคศ. 3 ร.ร.บ้ำนย่ำนยำว   กรรมกำร 

8)นำยสำคร สวัยษร  ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองน้ ำรัด   กรรมกำร 

9)นำยวรกำญ วันรำชัย  ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนทุ่งแค้ว    กรรมกำร 

10)นำยครรชิต โลกค ำลือ นักกำรภำรโรง ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 
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11)นำยวิทวัส ทะสอน  ช่ำงไม้ 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 
12)นำยวีระศักดิ์ คชปัญญำ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนวังหลวง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน    มีหน้ำทีร่ับลงทะเบียนกำรแข่งขันและกำรจัดท ำเอกสำรกำร 

ลงเวลำของกรรมกำร  ครู  นักเรียน  ประกอบด้วย 

 1)นำงประมวล เตชวงค์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ค ำมี  ประธำนกรรมกำร 

 2)นำงสุภำรัตน์ แสนปัญญำ ครู คศ. 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

 3)นำงลดำรัตน์ กันทะวงค์ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนสะเลียม   กรรมกำร 

 4)นำงสมคิด วิหก  ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี   กรรมกำร 

 5)นำงสำวนิตยำ จิตพยัคฆ์ ครู คศ. 1 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

 6)นำงนงเยำวน์ รัตน์ทอง  ครู คศ. 2 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

 7)นำงกัญญำรัตน์  ชำวรัตนพันธ์ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี   กรรมกำร 

 8)นำงวนิดำ คชปัญญำ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนวังหลวง   กรรมกำร 

 9)นำงสำวประภำพร  ใจดี  ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.บ้ำนหนองน้ ำรัด   กรรมกำร 

 10)นำงโสภำ ปัญญำใส ครู คศ. 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

 11)นำงทำนตะวัน  ธรรมลังกำ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนทุ่งแค้ว      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. คณะกรรมการประเมินผล    มีหน้ำที่ติดตำม ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดงำน ประกอบด้วย 

 1)นำยสมศักดิ์ พรหมไพร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว  ประธำนกรรมกำร 

 2)นำงสุภัสสรำ สุภเมธีสกุล ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

 3)นำงถนอม ม้ำอุตส่ำห์ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนสะเลียม   กรรมกำร 
 4)นำงวันดี ค ำแสน  ครู คศ. 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

 5)นำยธัญธเนศ เวชขลัง  ครู คศ. 2 ร.ร.บ้ำนสะเลียม   กรรมกำร 

 6)นำงศรีนวล ค ำเข่ือน  ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี   กรรมกำร 

 7)นำยวิเชียร ไชยบุญทำ ครู คศ. 2 ร.ร.บ้ำนย่ำนยำว   กรรมกำร 

 8)นำงพิกุล บุญรักษำ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองน้ ำรัด   กรรมกำร 

 9)นำงมำโรย จันทนู  คร ูคศ. 3 ร.ร.บ้ำนวังหลวง   กรรมกำร 

 10)นำงอำรีรัตน์ ปะละใจ  ครู คศ. 2 ร.ร.บ้ำนทุ่งแค้ว    กรรมกำร 
  11)นำงจตุพร ถำนะวุฒิพงษ์ ครู คศ. 1 ร.ร.บ้ำนทุ่งแค้ว    กรรมกำร 

 12)นำงสำวเขมิกำ วังคะออม ครู คศ. 1 ร.ร.บ้ำนทุ่งแค้ว    กรรมกำร 

 13)นำงสำวศุภรดำ  กรพรรดิ์ จนท.ธุรกำร ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

5. คณะกรรมสรุปผลการแข่งขัน  มีหน้ำทีบ่ันทึกคะแนนกำรแข่งขันลงในโปรแกรมรำยงำนผลทำงเว็บไซด์ 
และสรุปผลกำรแข่งขันในโปรแกรมทุกรำยกำร  ประกอบด้วย 
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 1)นำยธนพงค์ ลอยลม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ประธำนกรรมกำร 

 2)นำงณัฐยำ สุมำลย์โรจน์ ครู คศ. 2 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

 3)นำงนงค์ยำ กันจะนะ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

 4)นำงอ ำพร ปรำบหงส์ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี   กรรมกำร 

 5)นำงนงครำญ พรหมรักษ์ ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองน้ ำรัด   กรรมกำร 

 6)นำงจินตนำ ธรรมไชยำงกูร ครู คศ. 3 ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 

 7)นำยธนภัทร พรหมขันธ์ ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี   กรรมกำร 

 8)นำงสำววิไลพร  ต่อเขต ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.บ้ำนย่ำนยำว   กรรมกำร 

 9)นำงมณเฑียร พันธุ์เวช  ครู คศ. 3 ร.ร.แม่ค ำมีต ำหนัก   กรรมกำร 

 10)นำงสำวสำยพิน  รกัพงษ์ จนท.ธุรกำร ร.ร.บ้ำนทุ่งแค้ว   กรรมกำร 

 11)นำงสำวสุภำวดี  พิมสำร จนท.ธุรกำร ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. คณะกรรมการวินิจฉัยและตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และ 
วินิจฉัย ตรวจสอบผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำยเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยกิตติศักดิ์  แสนค ำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำยธนพงษ์  ลอยลม  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองม่วงไข่   กรรมกำร 
 4) นำยนเรศ  แสนมูล  ผอ.ร.ร.บ้ำนสะเลียม   กรรมกำร 
 5) นำงประมวล  เตชะวงศ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนแม่ค ำมี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

คณะกรรมการตัดสิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานที่แข่งขันโรงเรียน 

แม่ค ามีต าหนักธรรม มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และ
ให้ด ำเนินกำรตำมคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียด
หลักเกณฑ์กำรแข่งขันอย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำร
ประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกิน
กึง่หนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณีคณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่ง
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    
ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

http://www.sillapa.net/
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  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย  
 

1. เพลงคุณธรรม ป.1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 1.นำยณรงค์  สีเทำ คร ู บ้ำนพันเชิง ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงดรุณี  ครียงค์ คร ู บ้ำนไผ่โทน กรรมกำร 
3 3.นำงวำสนำ  แก้วสุก คร ู วัดร่องเย็น กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 

2. เพลงคุณธรรม ป. 4 - 6 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยเฉลิมชัย  ค ำขำด คร ู วัดกำญจนำรำม ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงยุพิน  ช ำนำญ คร ู บ้ำนคุ้ม กรรมกำร 
3 3.นำงภัสวลัย  นุ่มนวล คร ู บ้ำนวังฟ่อน กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

3. โครงงานคุณธรรม ป. 1 - 3 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงสำวพรพิศ  ทุ่งสิบสี่ คร ู บ้ำนในเวียง ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงอ ำไพ  มูลเมือง คร ู บ้ำนร้องกวำง กรรมกำร 
3 3.นำงสุพิน  ใจตุรงค์ คร ู บ้ำนหนองเสี้ยว กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

4. โครงงานคุณธรรม ป. 4 - 6 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยชัยรัตน์  ตุ้ยดี คร ู บ้ำนวังปึ้ง ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงพรพรรณ  ตื้อยศ คร ู บ้ำนใน กรรมกำร 
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3 3.นำงสำวพรภิรมย์  สำยโรจน์ คร ู บ้ำนเตำปูน กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

5. ภาพยนตร์สั้น ป. 1 - 6 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยชำญชัย  สีแดด คร ู บ้ำนห้วยฮ่อม ประธำนกรรมกำร 
2 2นำงมยุรีย์  อัฐวงศ์ คร ู วัดเมธังฯ กรรมกำร 
3 3.นำงอัจฉรำพรรณ  อำโน คร ู เจริญศิลป์ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

6. ละครคุณธรรม ป. 1 – 6  

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยสงครำม  ปันรัตน์ คร ู บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประธำนกรรมกำร 
2 2. .นำงอรทัย  นันทสุวรรณ คร ู บ้ำนห้วยม้ำ กรรมกำร 
3 3.นำงกรวรรณ  ใจเฉพำะ คร ู บ้ำนหนุนเหนือ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 

7. ละครประวัติศาสตร์ ป.1  - 6 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงแสงเดือน  สำยตรง คร ู บ้ำนลู ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงกมลพร  ปรัชญำโนทัย คร ู บ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 
3 3.นำงสำวปรำณี  หมื่น

ประเสริฐ 
คร ู บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

8. เล่านิทานคุณธรรม ป.1 – 3  

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยมนัส  เชียงเลน คร ู ชุมชนบ้ำนกลำง ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงนงเยำว์  รัตน์ทอง คร ู บ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำร 
3 3.นำงสำวมำลี  สุกิน คร ู บ้ำนร้องกวำง กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

9. เล่านิทานคุณธรรม ป.4 - 6 
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ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยเกิด  ท ำมะหรัง คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงปิยนุช  ชุ่มเย็น คร ู บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์) กรรมกำร 
3 3.นำงธัญลักษณ์  เสำร์แดน คร ู บ้ำนย่ำนยำว กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

10 มารยาทไทย ป. 1 -3  

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงสุรีพร  เดชอุปกำร คร ู วัดศรีภูมิ ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงกมลนิตย์  ถมปลิก คร ู แม่ยำงตำล กรรมกำร 
3 3.นำงอำคม  ชำญเดช คร ู วัดต้นไคร้ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

11. มารยาทไทย ป. 4 - 6 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงบุษรำภรณ์  วิเศษ คร ู อนุบำลแพร่ ประธำนกรรมกำร 
2 2.นำงวันดี  มะโนรำ คร ู บ้ำนวังช้ำง กรรมกำร 
3 3.นำงกัลยำ  สบำยสุข คร ู อนุบำลร้องกวำง กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

12. สวดมนต์แปล ป. 1 - 6 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงปรำนอม  ปทุมวิง คร ู อนุบำลเทพสุนทรินทร ์ ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงล ำยอง  นันทสำร คร ู บ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำร 

3 3.นำงจิระพรรณ  ศิริมงคล คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

1. เพลงคุณธรรม ม . 1 - 3 



57 
 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงสุกำนต์  ศรีสะเก็ต คร ู บ้ำนนันทำรำม ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงศศิภำ  แหลมหลวง คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 

3 3.นำงรัตนำภรณ์  ทิพย์โพธิ์ คร ู บ้ำนสวนเขื่อน กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
2. โครงงานคุณธรรม ม . 1 – 3  
ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่

1 1.นำยชัยรัตน์  ตุ้ยดี คร ู บ้ำนวังปึ้ง ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงพรพรรณ  ตื้อยศ คร ู บ้ำนใน กรรมกำร 

3 3.นำงสำวพรภิรมย์  สำยโรจน์ คร ู บ้ำนเตำปูน กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 

3. ภาพยนตร์สั้น ม . 1 - 3 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยชำญชัย  สีแดด คร ู บ้ำนห้วยฮ่อม ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงมยุรีย์  อัฐวงค์ คร ู วัดเมธังฯ กรรมกำร 

3 3.นำงอัจฉรำพรรณ  อำโน คร ู เจริญศิลป์ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

4. ละครคุณธรรม ม . 1 - 3 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงสำวพรพิศ  ทุ่งสิบสี่ คร ู บ้ำนในเวียง ประธำนกรรมกำร 
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2 2.นำงปิยนุช  ชุ่มเย็น คร ู บ้ำนป่ำแดง(รัฐ

รำษฎร์) 

กรรมกำร 

3 3.นำงอัจฉรำพรรณ  อำโน คร ู เจริญศิลป์ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

5. ละครประวัติศาสตร์ ม . 1 - 3 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงแสงเดือน  สำยตรง คร ู บ้ำนลู ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงกมลพร  ปรัชญำโนทัย คร ู บ้ำนแม่ทรำย กรรมกำร 

3 3.นำงสำวปรำณี  หมื่น

ประเสริฐ 

คร ู บ้ำนอ้อยวิทยำคำร กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

6. เล่านิทานคุณธรรม ม . 1 - 3 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำงปรำนอม  ปทุมวิง คร ู อนุบำลเทพสุนทริ

นทร์ 

ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงล ำยอง  นันทสำร คร ู บ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำร 

3 3.นำงจิระพรรณ  ศิริมงคล คร ู มำรดำอุปถัมภ์ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

7. มารยาทไทย ม . 1 - 3 

ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยสงครำม  ปันรัตน์ คร ู บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประธำนกรรมกำร 

2 2. .นำงอรทัย  นันทสุวรรณ คร ู บ้ำนห้วยม้ำ กรรมกำร 

3 3.นำงกรวรรณ  ใจเฉพำะ คร ู บ้ำนหนุนเหนือ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

8. สวดมนต์แปล ม . 1 – 3  
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ที ่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน หน้าที ่
1 1.นำยณรงค์  สีเทำ คร ู บ้ำนพันเชิง ประธำนกรรมกำร 

2 2.นำงบุษรำภรณ์  วิเศษ คร ู อนุบำลแพร่ กรรมกำร 

3 3.นำงศศิภำ  แหลมหลวง คร ู เทพพิทักษ์วิทยำ กรกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

3.9 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน  เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 
สถานที่แข่งขันโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  คณะกรรมการประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
      1) นำงสำวนงครำญ  แกล้วกล้ำ  ประธำนกลุ่มเครือข่ำย     ประธำนกรรมกำร 

  2) นำงสำวสมจิตร  เอ้ืออรุณ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     รองประธำนกรรมกำร 
  3)นำงสำวสิริกรำนต์  เปี่ยมวุฒิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์    รองประธำนกรรมกำร 
  4) นำงสำวกฤษฎี  ชื่นชมน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ  กรรมกำร 
  5) นำยสมเดช  ชำยป่ำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์       กรรมกำร 
  6) ว่ำที่ ร.ต.ณัฐพล สุวรรณพงศ์           โรงเรียนอนุบำลร้องกวำง        กรรมกำร 
  7) นำงกุศลิน  เกษำมำ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง  กรรมกำร 

            8) นำงธีระวรรณ  คชปัญญำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเพ็ญรัต    กรรมกำร 
  9) นำงประภัสสร  คล้ำยอ่อง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลน้ ำทอง    กรรมกำร 
  10) นำยไกรพล  คูหิรัญศิริ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลธนำรัตน์  กรรมกำร 
  11) นำงชนัตพร  ลิมปะพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอ ำนวยพร กรรมกำร 
  12) นำงปิยนุช  เพ็งเพชร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลภรณ์กมล  กรรมกำร 
  13) นำงสำวสุกำนดำ  สุวรรณพงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอนุบำลรอ้งกวำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      มีหน้าที ่ เป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำ ในกำรเตรียมงำนและกำรจัดงำน เพ่ือให้กำรจัดกำรแข่งขันทักษะ
วิชำกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

      2. คณะกรรมการด าเนนิงาน  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ประกอบด้วย  

 1) นำงสำวสิริกรำนต์  เปี่ยมวุฒิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำววรรณวรำงค์  แสงสร้อย ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์          รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวรุ่งทิวำ  สุวรรณ  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  กรรมกำร 
4) นำงกิ่งดำว  ใจกลม   ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  กรรมกำร 
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5ป นำงสำวนิสำ  บ ำรุงกล  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  กรรมกำร 
6) นำงสุพรรณี  เหล็กทั่ง  ครูโรงเรียนเจริญศิลป์  กรรมกำร 
7) นำงดวงใจ  โมหำ   ครูโรงเรียนเจริญศิลป์  กรรมกำร 
8) นำงสุพัตรำ  แก้วโมรำ  ครูโรงเรียนเจริญศิลป์  กรรมกำร 
9) นำงสุจินต์  ม้ำเมือง   ครูโรงเรียนเจริญศิลป์  กรรมกำร 
10) นำงมะลิวัลย์  ใหม่จันทร์  ครูโรงเรียนเจริญศิลป์  กรรมกำร 
11) นำงวชิรำภรณ์  ดวงแก้ว  ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
12) นำงอัจจิมำ  อำรีประเสริฐสุข ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
13) นำงจีรนันท์  เทียนขำว  ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
14) นำงเรไร  สมบัติโต   ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
15) นำงวรัญญำ  สำรดี   ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ กรรมกำร 
16) นำงณฐวรรณ  ผำทอง  ครูโรงเรียนเจริญรำษฎร์  กรรมกำร 
17) นำงสำวสุดำวรรณ  ผลแก้ว  ครูโรงเรียนเจริญรำษฎร์  กรรมกำร 
18) นำงพยอม  แพงค ำ  ครูโรงเรียนเจริญรำษฎร์  กรรมกำร 
19) นำงวำสนำ  ชื่นชอบ  ครูโรงเรียนเจริญรำษฎร์  กรรมกำร 
20) นำงสำยพิน  แมดเมือง  ครูโรงเรียนเจริญรำษฎร์  กรรมกำร 
21) นำงกนกวรรณ  อินขัตย์  ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง กรรมกำร 
22ป นำงดรุณี  รัตนวงศ์  ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ดูแล อ ำนวยควำมสะดวก ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบ ในกำร

ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

 3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่จัดสถำนที่แข่งขันตำมก ำหนดกำรที่ก ำหนด พร้อมอุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ประกอบกำรประกวดแข่งขันให้เพียงพอ โดยค ำนึงถึงรำยกำร กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีกำรประกวด
แข่งขัน และอ ำนวยควำมสะดวก บริกำรน้ ำดื่มแก่ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม  ประกอบด้วย  

  1) นำยพลวัต  ง้ำวแหลม  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงสังเวียน  ธูปเทียน  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3) นำงจุตินันท์  ศีรสำรคำม  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่จัดเตรียมสถำนที่กำรประกวดแข่งขัน ตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
  
4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย 
  1) นำงนฤมล  แนวลำด   ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงสำวรุ้งตะวัน  จุติพงษ์  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสำรรับลงทะเบียนคณะกรรมกำร ครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้เข้ำร่วมกำร
แข่งขัน 

5. คณะกรรมการประเมินผล /สรุปผลแข่งขันกิจกรรม ฯ  ประกอบด้วย  
  1) นำงกุศลิน  เกษำมำ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง     ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงสำวสิริกรำนต์  เปี่ยมวุฒิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์     รองประธำนกรรมกำร 
  3) นำงสำวสุกำนดำ  สุวรรณพงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง            กรรมกำร 
  4) นำงสำวอมรรัตน์  เจิงหม่อง    ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์      กรรมกำร 
  5) นำงสำววรำงคนำง  มิตรเอม   ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ประมวลผล วิเครำะห์ สรุปผล รำยงำนผลจัดกำรแข่งขันทักษะงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
กลุ่มกำรศึกษำปฐมวัย ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน 
 
 6. คณะกรรมการตรวจสอบผลการตัดสิน  มีหน้ำที่ รับค ำร้อง อนุมัติค ำร้อง และตรวจสอบผล 
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน และให้ถือว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดนี้ถือเป็นที่
สิ้นสุด  ประกอบด้วย 
 1) นำงศุภมำส  สินมณี   รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวสมจิตร  เอ้ืออรุณ ศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงสำวสิริกรำนต์  เปี่ยมวุฒิ ผอ.ร.ร.มำรดำอุปถัภม์    กรรมกำร 
 4) นำงสำวนงครำญ  แกล้วกล้ำ ผอ.ร.ร.เจริญศิลป ์    กรรมกำร 
 5) นำงสำวสุกำนดำ  สุวรรณพงศ์ ครูร.ร.อนุบำลร้องกวำง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
คณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย สถานที่แข่งขันโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 
มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ก ำหนดให้ โดยศึกษำเกณฑ์กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64  สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่  www.sillapa.net  ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และให้ด ำเนินกำรตำม
คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขันประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
อย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถปรับ ยืดหยุ่น ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพจริงของกำรประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน คณะกรรมกำรเกินกึ่งหนึ่งสำมำรถตัดสินได้ กรณี
คณะกรรมกำรไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้เชิญศึกษำนิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 คนใดคนหนึ่งเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ตัดสิน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน คณะกรรมกำร    ทุกชุดต้องร่วมด้วยช่วยกัน
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ผู้ที่ได้รับกำรเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคะแนนสูงสุดอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
  2. กรอกแบบให้คะแนนของคณะกรรมกำร และแบบสรุปของคณะกรรมกำรให้ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้อง 
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  3. รวบรวมร่องรอย หลักฐำนกำรตัดสินไว้ให้ครบถ้วนและมอบให้ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มสำระ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร   ประกอบด้วย 
 
 
 
     1. กิจกรรม ฉีก ตัด ปะ 
  1) นำงสำวศิริกัลยำ  สมจิตร ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงวชิรำภรณ์  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ  กรรมกำร 
  3) นำงสำววรรณวรำงศ์  แสงสร้อย  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
      2. กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
  1) นำงสำยหยุด  ชัยพรหม ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงกนกวรรณ  อินขัตย์ ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง  กรรมกำร 
  3) นำงสำวนิสำ  บ ำรุงกุล  ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           3. กิจกรรมเล่านิทาน 
  1) นำงนีรนุช  สัทธรรมนุวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงสุพรรณี  เหล็กทั่ง  ครูโรงเรียนเจริญศิลป์   กรรมกำร 
  3) นำงจิรฐำ  ศรีภำนุมำต  ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร ์กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
        4. กิจกรรมวาดภาพ 
  1) นำงบุษกร  กันนำ  ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงสุทธิวรรณ  พัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง   กรรมกำร 
  3) นำงศรัญญำวี  พูลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  ให้คณะกรรมกำรทุกคน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ โปร่งใส ยุติธรรม ได้ตัวแทน
ผู้ร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคเหนือ วันที่ 17 – 19 ธันวำคม  2557 ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำมำรถ
น ำพำชื่อเสียงเกียรติยศสู่องค์กร ได้อย่ำงภำคภูมิใจ และฝึกฝนทักษะวิชำกำร วิชำชีพศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
พร้อมเข้ำร่วมแข่งขันระดับภำคเหนืออย่ำงเต็มศักยภำพ 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

                 สั่ง  ณ  วันที่          กรกฎำคม  พ.ศ.  2557   
 


