
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------- 

  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
70 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ โดยให้กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือก 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนทุกสังกัด เป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับชาติ ท่ีจังหวัดน่าน ทางกลุ่มโรงเรียนแต่ละสหวิทยาเขต ได้กำหนดให้มี การแข่งขันในระหว่าง
วันท่ี 12 – 13 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
เขลางค์นคร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 

เพื่อให้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์ 
พัฒนาฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศูนย์พัฒนาฯ หุ่นยนต์ 
ศูนย์พัฒนาฯ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ศูนย์พัฒนาฯ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม อาศัยตามความในมาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
  1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีกากรศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
  2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
  3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
  4) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
2.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
1. นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายใจชาย    ปัณนะพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายดำรง   ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัเหนือวิทยา  รองประธานกรรมการ 
4. นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
5. นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี       กรรมการ 
6. นายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา                กรรมการ 
7. นายกัมพล   ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา               กรรมการ 
8. สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก     กรรมการ 
9. น.ส.ษมาภรณ์  สายวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา       กรรมการ 
10. นายถนอม  อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา       กรรมการ 
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11. น.ส.กัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา   กรรมการ 
12. นายสุวัฒน์  ท้าวเข่ือน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  กรรมการ 
13. นายเสกสรร พิทักษ์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา  กรรมการ 
14. นางยุพิน กมลวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  กรรมการ 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
15. นายเจนภพ ยศบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  กรรมการ 
16. นายพรศิลป์ สิงหท์อง ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา   กรรมการ 
17. นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  กรรมการ 
18. นายไชยวสันต์   ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา   กรรมการ 
19. นายนคินทร์ ภูริพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา   กรรมการ 
20. นายเสน่ห์ สายต่างใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พรกิวิทยา   กรรมการ 
21. นายผจญ ภักดีวิวัฒน ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา   กรรมการ 
22. นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  กรรมการ 
23. นายสมบัติ อุตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 
24. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
25. นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
26. นายประนอม   ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
27. นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
28. นายเสกสรร แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒน ์   กรรมการ 
29. นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ 
30. นางรุ่งทิวา   ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
31. นางวราภรณ์   เช้ือน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
32. นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
33. นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
34. นางสาววศินี วนรัตน ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    กรรมการ 
35. นางสาวศิริพรรณ  ผิวเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    กรรมการ 
36. นางวิรัทญา   ศิริวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ 
37. นางสาวสุธินี   หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตฯ   กรรมการ 
38. นายสุทิน คงสนุ่น   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
   พัฒนาการเขลางค์นคร 
39. ว่าท่ี ร.ต.เฉลิมศักดิ์  นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
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3. คณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 มีหน้าที่  จัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565  ในวันท่ี 12 กันยายน  2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) การบริหารกิจการของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับทางราชการและสถานศึกษารวมทั้ง นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก วางแผนการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการ        
ฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1.1 นายนิรันดร  หมื่นสุข  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางวิไลภรณ์  คำภิระปาวงศ์ กรรมการ 

 1.3 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล กรรมการ 
 1.4 นายประกรณ์  ผันผาย   กรรมการ 
 1.5 นายทรงพล  เฟื่องฟู  กรรมการและเลขานุการ 
                     1.6 นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินการ 
 2.1 คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ วางแผนดำเนินการ ประสานงาน และแก้ไขปัญหาใน

การดำเนินงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1) นายทรงพล  เฟื่องฟู     ประธานกรรมการ 

 2) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ   กรรมการ 
  3) นางกัลยา  จ้อยสำเภา   กรรมการ 
  4) นางกัลย์ฐิตา ศรัทธาจารุพงศ์    กรรมการ 
  5) นางอุบล  พิทักษ์ทา   กรรมการ  

 6) นายยมนา  สุขหอม   กรรมการ 
 7) นายมิตร  แก้วมะคำ กรรมการ 

 8) นางสุกัญญา  ศรีมหาจริยะพงษ์   กรรมการ 
 9) นางรัชนก  ต้ังใจ    กรรมการ 

 10) นายอาทิตย์  พงศ์สุพัฒน์    กรรมการ 
 11) นายราชันย์  วงค์อ๊อด  กรรมการ 
 12) ว่าท่ีร้อยตรีกำจร  แสงงาม   กรรมการ 
 13) นายสมชัย  กันทะมา   กรรมการ 
 14) นายนัทธวัธน์  โยธาวัธน์   กรรมการ 
 15) นายพัฒนา  ยาใจ   กรรมการ 
 16) นายปวิน  เจียไพบูลย์   กรรมการ 
 17) นางนวพร  ลออพันธ์สกุล   กรรมการ 
 18) นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
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 2.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาคารสถานท่ีสำหรับ จัดพิธีเปิดการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และสถานท่ีจัดนิทรรศการ 
ณ บริเวณอาคารบุญชู ตรีทอง ประกอบด้วย 
 1) นายพัฒนา  ยาใจ    ประธานกรรมการ 
 2) นายอุดร  บุญชุม  รองประธานกรรมการ 
 3) นายสันติชัย ไชยดี  กรรมการ 
 4) นายพีรยุทธ  ต่อสกุลศักดิ์  กรรมการ 
 5) นายรัชวัฒน์ ปิงอินถา กรรมการ 
 6) คณะแม่บ้านทำความสะอาด กรรมการ 
 7) คณะนักปฏิบัติการโยธา กรรมการ 
 8) นายวุฒิกรณ์  ปั๋นแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 9) นางสาวภัทร์ปรียา  ดวงปินตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.3 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่  ปฏิบัติหน้าท่ี ออกแบบและตกแต่งอาคารสถานท่ี และ
พื้นท่ีรอบบริเวณอาคารบุญชู ตรีทอง และบริเวณอื่นๆ ให้มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม ประกอบด้วย 
  1) นางสบันนา  มหาวรรณ์    ประธานกรรมการ 
  2) นางนิพาพร  สุทธิลักษณ์   รองประธานกรรมการ 
  3) นางจำเนียร  คันธวะ กรรมการ  
  4) นายเริง  ขัดทะเสมา  กรรมการ 
  5) นางอังคณา  อยู่หัตถ์  กรรมการ 
  6) นางสุมาลี  สมแก้ว กรรมการ 
  7) นางยุพิน  ณ จันทร์ตา  กรรมการ 
  8) นางสาวเด่นดาว  ทะนันชัย  กรรมการ 
  9) นางกัลยา  จ้อยสำเภา  กรรมการ 
  10) นางสาวศศิมน  ศรีกุลวงค์  กรรมการ 
  11) นายปรัชญา  หลักฐาน กรรมการ 
  12) คณะนักปฏิบัติการงานตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ กรรมการ 
  13) นางสุพรรณ  วงศ์หาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 2.4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง มีหน้าท่ี จัดเตรียม การแสดงในด้านต่าง  ๆในพิธีเปิด ประกอบด้วย 

   1) นางอรชร  พรศิริ   ประธานกรรมการ 
   2) นางสาววาสนา  งามสุข  กรรรมการ 
   3) นายธีรัตม์  ปิงแก้ว  กรรมการ 
   4) นางสาววรานิษฐ์  เรืองดิลกทวีสิน  กรรมการ 
   5) นายณัฐกานต์  ศรีจันทร์ กรรมการ 

   6) นายเกษมสันต์  เงินเย็น กรรมการ  
   7) นางกุลรัศมิ์  จิรายุวัฒน์ขจร กรรมการและเลขานุการ 
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 2.5 คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าท่ี บันทึกภาพ จัดเตรียมดูแลเครื่องเสียง ระบบเสียง 
ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ  ประกอบด้วย   
 1) นายพัฒนา  ยาใจ   ประธานกรรมการ 
 2) นายภานุวัฒน์ บุตรมังคะ กรรมการ 
 3) นางสาวกชกร  เรืองสิร์กุล กรรมการ 
 4) นางสาวชนิกา ไชยศร กรรมการ 
 5) นายพีรยุทธ  ต่อสกุลศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 6) นายวชร  เดชมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.6 คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร มีหน้าท่ี เป็นพิธีกร/ดำเนินการพิธีการบนเวทีในพิธีเปิดการ 
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย 
 1) นายจิรัชฐพงศ์  สุมนะ      รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน ประธานกรรมการ 
 2) นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 3) นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 2.7 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าท่ีรับลงทะเบียน และต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน ตลอดจน
ดูแลแขกผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 
 1) นางสาวชลธิชา  มะโยธี  ประธานกรรมการ 
 2) นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์  กรรมการ 
 3) นางสาวนัยนา  จันตาวงศ์  กรรมการ 
 4) นางสาวอัจฉรา  เหมวรางค์กูล  กรรมการ 
 5) นางสาวสุนีรัตน์ ณ ประเสริฐ กรรมการ 
 6) นางสาวสุภพิชฌาย์  ฝ้ันศิริ  กรรมการ 
 7) นางณิวรรยา   ศิลปสนธยานนท์   กรรมการ 
 8) นางสาวมันทนากร  ธรรมยา  กรรมการ 
 9) นางอำไพ  ตรินันต์  กรรมการ 
 10) นางสาวสิริญาพัชร ว่องสวัสด์ิ  กรรมการ 
 11) นางสาววรารัตน์ จัดคร่อง กรรมการ 
 12) นางสาวมุจรินทร์  ชัยนา  กรรมการ 
 13) นางดารุณี  รัตนศิริวัฒนกุล กรรมการ 
 14) นางสาวมาติกา  ศุภถาวราภรณ์ กรรมการ 
 15) นางสาวปัทมา  สมมะโน กรรมการ 
 16) นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณโวหาร  กรรมการ 
 17) นายวัชระ  มณีจักร์  กรรมการ 
 18) นางอักษรา  พรหมศิลป์   กรรมการและเลขานุการ 
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 2.9 คณะกรรมการสภานักเร ียน ให้การต้อนร ับและกลัดช่อดอกไม้ ประธานในพิธ ี / 
ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน /รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ประธานสำนักมัธยมศึกษาตอนปลายและนายกสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง จำนวน 8 ช่อ / 
นำนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจำนวน 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ประกอบด้วย  
 1) นายประกรณ์  ผันผาย  ประธานกรรมการ 
 2) นายราชันย์  วงค์อ๊อด  กรรมการ 
 3) นายสมชัย  กันทะมา  กรรมการ 
 4) นางสาวปารณีย์  บุญสม   กรรมการ 
 5) นางสาววรัญพร  แห่งพิทย์  กรรมการ 
 6) นายอภิรัตน์  กาชัย  กรรมการ 
 7) คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 8) นายนัทธวัธน์  โยธา  กรรมการและเลขานุการ 
 2.10 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำคำกล่าวเปิดและกล่าวรายงาน ประกอบด้วย  
 1) นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์  ประธานกรรมการ 
 2) นางอักษรา  พรหมศิลป์  กรรมการ 
 3) นางสาวอ้อมฤทัย  ใจอินทร์ กรรมการ 
 4) นางสาวชนกกานต์  เนตรรัศมี   กรรมการ 
 5) นางณิวรรยา  ศิลปสนธยานนท์ กรรมการ 
 6) นางสาวมันทนากร  ธรรมยา กรรมการ 
 7) นางสาวอรชุดา  ก๋าวิราช  กรรมการ 
 8) นางสาววราภรณ์  เครือวงศ์ กรรมการ 
 9) นางสาวสมหญิง  ฟองมัน กรรมการและเลขานุการ 
           10) นางสาวสุภพิชฌาย์  ฝ้ันศิริ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 2.11 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืม ในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมงาน และ
แขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ ประกอบด้วย  
 1) นางอุบล  พิทักษ์ทา   ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวกันตพร  กันต๊ะมา กรรมการ 
 3) นางสาวกวินนาฎ  เชียงโญ  กรรมการ 
 4) นางสาวรัชดาภรณ์  วรรณโวหาร  กรรมการ 
 5) นางสาวมาติกา ศุภถาวราภรณ์ กรรมการ   
 6) นางสาวปัทมา สมมะโน กรรมการ 
 7) นางจินตนา  เกิดเหมาะ   กรรมการและเลขานุการ 
 8) นางจิลาวัล  มหามิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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                    2.12 คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าท่ี ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำบัญชี       
สรุปรายรับ - รายจ่าย เบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง - ลำพูน ประกอบด้วย 
   1) นางกัลยา  จ้อยสำเภา    ประธานกรรมการ 
   2) นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ  รองประธานกรรมการ 
   3) นางอุบล  พิทักษ์ทา  กรรมการ 
   4) นางสาวศาวิณี  สัตย์จริง กรรมการ 
   5) นางสาววาลิน  ตันมา กรรมการ 
   6) นางอำไพ  ตรินันต์  กรรมการ 
   7) นางสาววราภรณ์  เครือวงศ์  กรรมการ 
   8) นางกัลย์ฐิตา  ศรัทธาจารุพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
   9) นางฆัสรากร  วงค์ไชย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.13 คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจร มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้า
โรงเรียน และบริเวณอาคารบุญชู ตรีทอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว ประกอบด้วย 
   1) ว่าท่ีร้อยตรีกำจร  แสงงาม    ประธานกรรมการ 
   2) นายสุทธิเกียรติ  พุ่มแก้ว   กรรมการ 
   3) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล  กรรมการ 
  4) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ใจเช้ือ  กรรมการ 
   5) นายประยง  ตรินันต์   กรรมการและเลขานุการ 
   6) นายวิรัช  สาดา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   7) นายวัชระ  มณีจักร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.14 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าท่ี คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
เจล หรือน้ำยาอื่นๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 
   1) นางอังคณา  อยู่หัตถ์   ประธานกรรมการ 
   2) นางนารี  ใจดี   กรรมการ 
   3) นางสาวศิริมาศ  ราชคม   กรรมการ 
   4) นางสาวกมลวรรณ  นันตี   กรรมการ 
   5) นางสาวปัทมพรรณ  ริ้วเจริญ   กรรมการ 
   6) นางสาวกันตพร  กันต๊ะมา   กรรมการ 
   7) นายพัฒนกรณ์  เพียงขวัญหทัย   กรรมการ 
   8) นางสาวบูรยา  แก่นแก้ว  กรรมการ 
   9) นางสาวแพรวมณี  สายสุวรรณ  กรรมการ 
   10) นางสาวรพีพรรณ  ปัญญาทอง  กรรมการ 
   11) นายสุทธิเกียรติ  พุ่มแก้ว   กรรมการ 
   12) นางสุปราณี  เป็งบังวัน   กรรมการและเลขานุการ 
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 2.15 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ดำเนินการออกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถาม 
รวบรวมข้อมูลของผู้ท่ีเข้าร่วมงาน  และประเมินผลผู้เข้าร่วมงาน โดยใช้ระบบ QR Code ประกอบด้วย 
   1) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ    ประธานกรรมการ 
   2) นายยมนา  สุขหอม    รองประธานกรรมการ 
   3) นางเพ็ญนภา  เต็มกันทา    กรรมการ 
  4) นางสาวสุภาภรณ์   ธรรมสรางกูร    กรรมการ 
   5) นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย์   กรรมการ 
   6) ว่าท่ีร้อยตรีกำจร  แสงงาม   กรรมการ 
  7) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์   กรรมการ 
   8) นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการ 
   9) นางจรรยา  แจ้งมงคล   กรรมการ 
   10) นายชวัลวิทย์  วริโชติภูมินนท์   กรรมการ 
   11) นายอธิบดี  ศรีกอนติ   กรรมการ 
   12) นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่ วางแผนและอำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ประสานลงทะเบียน  ประสานงาน
คณะกรรมการตัดสิน ผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย  สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินการ เตรียมสถานท่ีแข่งขันกับศูนย์พัฒนาฯกลุ่มสาระฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และจัดบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม ประกอบด้วย 

สนามแข่งขันโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ศิลปะ(ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป)์  

ภาษาต่างประเทศ,หุ่นยนต์, แนะแนว, กิจกรรมรักการอ่าน 
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

๑. นายวิโรจ    หลักมั่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
๒. นายนิรันดร            หมื่นสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๓. นายสุทิน  คงสนุ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
๔. นายเธวิญ    เย็นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
๕. สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
๖. ว่าท่ีร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา 
๗. นายถนอม  อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
๘. นางสาวกัณห์ญาวีฬ์    ศิริน่าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา 
๙. นายกัมพล  ธิติกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
๑๐. นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา 
๑๑. นายสุวัฒน์    ท้าวเข่ือน   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
๑๒. นายใจชาย  ปัณนะพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
๑๓. นางษมาภรณ์   สายวงศ์ปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา 
๑๔. นายผจญ  ภักดีวิวัฒน ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา 
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๑๕. นายศานติกรศ์ิ วงค์เขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๑๖. นายเจนภพ   ยศบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
๑๗. นายสุมล  สัญญเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  
๑๘. นายเสน่ห์    สายต่างใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พรกิวิทยา  
๑๙. นายเสกสรรค์   ปิวศิลป์ศักดิ ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนแมท่ะประชาสามัคคี 
๒๐. นายพรศิลป์  สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
๒๑. นายนคินทร์   ภูริพงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
๒๒. นายสมบัติ  อุตรัตน ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา 
๒๓. นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
๒๔. นายวัชรินทร์  จันทิมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 
๒๕. นายดำรงค์  ตุลาสืบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัเหนือวิทยา 
๒๖. นายประนอม  ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
๒๗. นายเสกสรรค์  แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
๒๘. นางธีรดา    แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
๒๙. นายบรรจง   สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  
๓๐. นายนัษฐภัชร์  ไกรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
๓๑. นางดวงเดือน   จิตอารีย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
๓๒. นางพนิดา    สุประการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
๓๓. นายทวี                 เข่ือนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
๓๔. นายสมชาย            ใจไหว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
๓๕. นายประกรณ์ ผันผาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๓๖. นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๓๗. นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๓๘. นางวิไลภรณ์  คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
๓๙. นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการเขลางค์นคร 
๔๐. น.ส.วีณา  เจียรพินิจนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการเขลางค์นคร 
๔๑. นายกฤษฎา  มณีเชษฐา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
๔๒. นายสมบัติ  จันทร์สุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
๔๓. นายนิกร  ใจไหว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
๔๔. น.ส.รวิรฎา  สุกใส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
๔๕. นางอัญชลี  วงศ์ใหม ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
๔๖. นายเสน่ห์  เอื้อแท้  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
๔๗. นายจักรินทร์  จอมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๔๘. นางกนกกร  กอไธสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
๔๙. นายพิทักษ์  สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
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๒. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นางพนิดา      สุประการ      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ    กรรมการ 
4. นายสมชาย ใจไหว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
5. นายทวี เข่ือนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
6. นายหรินทร์    คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
7. นายชลอ    ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
8. นางปารมี    สุปินะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  กรรมการ 

9. นางจันทรัตน ์ ดวงฟ ู ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม หัวหน้างานสารบรรณสำนักงาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
11. นางเบญญาภา   เครือสบจาง หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานวิชาการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. คณะกรรมการดำเนินงาน หน้าที่ วางแผนและอำนวยการฝ่ายต่างๆ ประสานลงทะเบียน  ประสานงาน
คณะกรรมการตัดสิน ผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงาน บริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย จัดการแข่งขัน        
สรุปและรายงานผลการดำเนินการ เตรียมสถานท่ีแข่งขันกับศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ   
และจัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม ดูแลความเรียบร้อยตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๓.1 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๑.  นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ   
            ๒.  นางสาวกฤติยา  วรศรี              โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ    
            ๓.  นางจิดาภา       เฟื่องฟู            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ รองประธานกรรมการ    
           ๔.  นางสาวมยุรี     เทือกปา          โรงเรียนเถินวิทยา                     กรรมการ 
            ๕.  นางถวิล           มิ่งสมร           โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                  กรรมการ    
 ๖.  นางสาวสุปราณี  กาศเกษม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 ๗.  นางจุฬารัตน์     ยะรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 ๘.  นางสาวรัตนา    ธิชูโต โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ         
 ๙.  นางศิริญญา เข่ือนแก้ว     โรงเรียนลำปางกัลยาณี             กรรมการ 
 ๑๐.  นางจุฬารัตน์   ยะรินทร์      โรงเรียนลำปางกัลยาณี             กรรมการ          
        ๑๑.  นางวิไล         มังจักร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
           ๑๒.  นางสาวมัลลิกา   อิ่มลาภ       โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี             กรรมการ 
 ๑๔. นางกาญจนา   ต๊ะวงศ์ษา     โรงเรียนลำปางกัลยาณี            กรรมการ 
           1๕. นายกิติศักดิ์    พรมคำ        โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
       ๑๖. นางสาวพัชรกรณ์     ชัยชนะ    โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๗.นางสาวมีนณา   ธนันไชย      โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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         ๓.๒  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
 ๑. นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายโอภาต  โตสงวน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 ๔. นางพิมพ์เดือน  อินวิจิตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 ๕. นายเริง  ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 
 ๖. นายจรูญ  คำเผือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 ๘. นางนิชดา กล่ินสุวรรณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
 ๙. นางวริศรา  ฝ้ันคำอ้าย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
              ๑๐. นางสาวสุรัตนา  แปงกุนายภล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
 ๑๑. นายวสุมิตร   นุชสวัสด์ิ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
 ๑๒. นายเรวัต  เสียงโต โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
 ๑๓. นายภิญโญ   จุ้ยศรีแก้ว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
 ๑๔. นายนราวุฒิ   ประไพ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
 ๑๕. นายพินิจ  ตาจีน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
 ๑๖. นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
 ๑๗. นายนิติกร   เครือวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวอัจฉราพร กันทา โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 ๑๙. นายอุโฆษ   จันทะมาลา โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ  
 ๒๐. นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
 ๒๑. นายเกรียงศักดิ์   จิตรจักร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
 ๒๒. นายธนภัทร  เลาดี โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
 ๒๓. นายศุภกิจ  ไชยรินทร ์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
 ๒๔. นายกิติชัย   สุนะเสน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 
 ๒๕. นายนฤทธิ์  เถ่ือนเจริญ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการ 
 ๒๖. นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๗. นางพรพรรณ์ ไชยเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓.๓  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
      ๑. นางระววิรรณ ภักด ี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
      ๒. นางกุลรัศมิ์ จิรายุวัฒน์ขจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางจันทนา วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 

      ๔. นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 

      ๕.  นางสาวนภัสรา   นัดดากุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 

      ๖.  นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?pageNum_person2=2&totalRows_person2=60&School_ID=1052500521&Area_CODE=101718
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?pageNum_person2=2&totalRows_person2=60&School_ID=1052500521&Area_CODE=101718
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?pageNum_person2=2&totalRows_person2=60&School_ID=1052500521&Area_CODE=101718
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?pageNum_person2=2&totalRows_person2=60&School_ID=1052500521&Area_CODE=101718
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      ๗.  นางสาววาสนา งามสุข    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 

        ๘.  นางสาววรานิษฐ์  เรืองดิลกทวีสิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
            ๙.  นางสาวจรรญารัตน์  แก้วเฟย        โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 

           ๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

          ๑๑. นายธรรมธัช ปาวงศ์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการ 

           ๑๒. นายกิตติภัทร หมีดำ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 

           ๑๓. นางกรรณิการ ์ สมมี โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
           ๑๔. นางวีณา          ศิรประภาศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 

             ๑๕. นายพงศ์ภรณ์  พุทธิวุฒ ิ โรงเรียนแม่พรกิวิทยา กรรมการ 
           ๑๖. นางสุชาวดี ขันโท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการและเลขานุการ 

           ๑๗. นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๔  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีไทย 

 ๑.นางศรีนวย   สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 2. นางอัญชญา ต๊ะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
 3. นางอรชร         พรศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 4. นายสมภพ    คำบุญชู โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการ 
 5. นายอำนวย มหามิตร โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ 
 6. นายศรีรัตน์ คำตาบุตร โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ 
 7  นายอดิศร         ใจบ้านเอื้อม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวพรรษเฉลิม  ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๕  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีสากล 

           ๑. นายธีรพันธ ์ ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
           ๒. นายธีรัตม์     ปิงแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย            กรรมการ 
          ๓. นายวีรภัทร   ใจยา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
          ๔. นายพิริยพงศ์   ธัมมาพีชยา โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการ 

 ๕. นางสาวดารุณี  คำนวล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
 ๖. นายสรภูมิ เจียงสงวน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 

           ๗. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
 ๘. นายพิชิต  พลหาญ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
 ๙. นางสาววัลลี   แซ่พาน โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการ 
 ๑๐.นางสาวณฐอร  หาญธนบูรณ์   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการ 
 ๑๑.นายสุธรรม   ปั้นสวย โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการ 
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 ๑๒.นางพิมฉวี   ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
 ๑๓.นายศักดิ์สิทธิ์   สุวรรณกุล     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
 ๑๔.นายรตนพงษ์  ปันติสวัสด์ิ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการ 
 ๑๕.นายกรณ์      อินเรือง            โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 ๑๖. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นายอมรเทพ  ฝ้ันชมภู โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.6  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ 

1. นางมยุรี   ท้าวศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี          ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต์   ดอกหอม         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา  เติงจันต๊ะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
4. นางสาวอัญชลี  ยอดศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
5. นางอนุสรา   อินทเนตร โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
7. นายหรินทร์   คะระวาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
8. นางพรทิพย์   จักรแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
9. นางสาวแพรพลอย  คำปิงบุตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
10. นางปราณี   สวนเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
11. นางสาวอัจฉรา  ช่ืนใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
12. นางนิชานันท์   เมฆศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
13. นางอริศรา   บุญยืน โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
14. นางสาวสุวรีย์   ศิริวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
15. นางสาวศิรินทร์  สุดเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
16. นางสุภาพร  อ้วนสะอาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
17. นางดวงฤทัย   จันทรวรเชตต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
18. นางศิริธร   จะวรรณา โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
19. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
20. นางกฤติยา   เกียรติเสวี โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
21. นางสาวปิญชาน์  รินง้าว โรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางจงกลณี   ภักดีเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๗. คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  - ภาษาฝร่ังเศส 
 ๑. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนพพร   ปรียานนท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 
 ๓. นายพงศ์เกษม   เตชะสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี            กรรมการและเลขานุการ 
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๓.๘. คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – ภาษาจีน 
 ๑. นางปัทมาพร   ก้อนมณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพิชญาภา   ไชยวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 
 ๓. Miss Zhou Zhou โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 

                ๔. นางสาววัชราภรณ์  หมื่นแสน       โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
            ๕. นางสาวภัทรวีร์ เตชะวรากร  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
                ๖. นายบุญรักษ์   มูลแก้ว         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
                ๗. นายชาคริต  ไชยวรรณ            โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ 
            ๘. นายสมชัย   กันทะมา            โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
                 ๙. นางสาวนิติยา  สมนาม            โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
           ๑๐. นางสาวณิชกมล  โกลาวัลย์          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
                ๑๑. นางสาวสุภาพ  เอกจันทร์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
            ๑๒. นางสาวเกตุประทุม ชุมภูปิก        โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา           กรรมการ 
            ๑๓. นายธนา  คงธนไพบูลย์กุล  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
            ๑๔. นางสาวแสงเดือน สมเพชร  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
           ๑๕. นางสาวมัลลิกา  ดวงสุภา  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
            ๑๖. นายปฏิจักร  ประขัน             โรงเรียนวังเหนือวิทยา         กรรมการ 
            ๑๗. นายพิเชษฐ์  ชัยยัง   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
            ๑๘. นางสาวสุดา  แอ้มอุตม์              โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 
       ๑๙. นายภรัณยู อินจันทร์                 โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 
             ๒๐. นางสาวอมราวดี  กิกล้ิง            โรงเรียนแม่เมาะวิทยา        กรรมการ 
        ๒๑. นางตรีสุคนธ์  รักสนิท             โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการ 
          ๒๒. นายอิสระ  ศิริวงศ์   โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
        ๒๓. นายอภิสิทธิ์  อาดย่อแฮ        โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
        ๒๔. นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ        โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
        ๒๕. นางสาวสินจัย  อินทะจักร  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรรมการ                  
                  ๒๖. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย             โรงเรียนแม่พริกวิทยา  กรรมการ 
                  27. นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด         โรงเรียนลำปางกัลยาณี        กรรมการและเลขานุการ 

   ๒๘. นางณัฐภรณ์ เดชเกาะเก่า        โรงเรียนลำปางกัลยาณี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๙. คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ภาษาญี่ปุ่น 

           1. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ  
           2. นางสาวประภาพร โล่ตระกูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
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 3. นางสาวพัชรสุกาล อธิปัญญาพันธุ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 4. นายกรกฏ   อุ่นเรือน โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๐. คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – ภาษาเกาหลี  
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 

 2. นางพิชญ์สิรี  กิติเรืองแสง โรงเรียนเถินวิทยา      กรรมการ 
3. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและเลขานุการ 

3.11  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาฯ – หุ่นยนต์  
1. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิช โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
3. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
4. นางสาวสายทอง อินถาสาร โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
5. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
6. นางอรชร ฤกษ์วัลย ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
7. นางอัญชลีย์ สิทธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
8. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
9. นางทิวาพร วงศ์สุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 

10. นายชลธิช ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
11. นางมณีรัตน ์ ภิญโญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๒  ศูนย์พัฒนาฯ - กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษา (YC) 
 1. นางสาวกนกพร   นิลแพทย์   โรงเรียนลำปางกัลยาณี                ประธานกรรมการ  
 2. นางวราภรณ์ สว่างการ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสุภาพร  หลักคำ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
              4. นางสาวปานฤทัย  บ้านคุ้ม            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
 5. นางทิวาพร      วัฒนานุกร        โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ  
              ๖. นายณัฐวุฒิ   กันทะหมื่น       โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
              7. นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ  
 8. นางสาวสันธิยา   สุธา                โรงเรียนเวียงมอกวิทยา              กรรมการ 
 9. นางสาววินัฎฐา   นันตะสุข          โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                  กรรมการ 
             10.นางสาวสินีนาฎ    กอบกำ            โรงเรียนเถินวิทยา                      กรรมการ 
             11.นางสาวพรศรี   เหล่ียมพงศาพุทธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี             กรรมการ 
             12.นางสาวกฤติยา    หอมเพียร         โรงเรียนลำปางกัลยาณี             กรรมการ 
             13.นางสาวปนัดดา   ยะติน             โรงเรียนลำปางกัลยาณี            กรรมการและเลขานุการ 
             14.นางสาวนารีรัตน์   จัดสวย            โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.13 ศูนย์พัฒนาฯ – กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี      ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวจันทร์แก้ว  ใจเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
3. นางสาวธมลวรรณ  ปวงคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
4. นายดวงดี   อมรศรีคงคา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นายมติ   ศิริพันธุ ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอุทุมพร  ใจศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
7. นางสาวกานต์สิริ  เทพมาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
8. นางวรารัตน์   จัดคร่อง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9. นางสาวมุจรินท์   ชัยนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
10. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี      กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศูนย์พัฒนาฯกลุ่มสาระฯ  มีหน้าที่  ติดตาม ความเคล่ือนไหว ศึกษาข้อมูล            
แนวปฏิบัติ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร จัดทำข้อมูล ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน              
และตามเกณฑ์การตัดสิน สรุปผลและประกาศผล ดำเนินงานจนกว่าการแข่งขันจะแล้วเสร็จ และเป็นท่ีส้ินสุด 
ประกอบด้วย 

4.1 ศูนยพ์ัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
             (1) คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-๓ 
  ๑. นางสาวสมกร   เขื่อนแก้ว       โรงเรียนสบปราบพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเดือนฉาย   สกุลคู  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย      รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางมธุรดา      ท่าช้าง  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา           กรรมการ 

4. นางมนฑิรา     เจดีย์ปัน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสาวติณณ์ณัชชา   โจ้นทรา โรงเรียนแม่ทะวิทยา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
        (๒) คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-๖ 
           ๑. นางนวพร      ลออพันธ์สกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
            ๒. นางบุปผา      ฮาวกองแก้ว โรงเรียนแม่สันวิทยา    รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน ์ โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 

4. นางสาวภทรกรณ์   บุญยงค์  โรงเรียนเมืองมายวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
            5. นางสาวพิชชาภา   ตรียกูล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      (๓) คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์  ม.๑-๓ 
            ๑. นางสาวนฤมล  จำอินทร์        โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา  ประธานกรรมการ 
            ๒. นายนาวิน      พูลสวัสด์ิ          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     รองประธานกรรมการ 
            ๓. นางสมบูรณ์   ใจเอื้อน            โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   กรรมการ 

4. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี      กรรมการและเลขานุการ 
            5. นางเยาวเรศ   ล่ำโต      โรงเรียนมัธยมวิทยา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                (๔) คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์  ม.๔-๖ 
  ๑. นางญาณสิรีค์     วงค์เขียว   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
           ๒. นางสาวอธิฐาน   ปันงาม        โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ    รองประธานกรรมการ 
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           ๓. นางแสงนภา      ใจเย็น โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา     กรรมการ 
4. นางสาวอันธิกา   มีเพียร        โรงเรียนแม่เมาะวิทยา     กรรมการและเลขานุการ   

           5. นางสุพรรณษา   ต๊ิบปาละวงค์ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(๕) คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ม.๑-๓ 

  ๑. นางพรรณี        ใจสาร        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯประธานกรรมการ 
      ๒. นายนัทธวัธน์     โยธา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางสายพร        นาละออง     โรงเรียนลำปางกัลยาณี   กรรมการ 

4. นางสาวรังษิยา   อินแถลง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
           5. นายกฤษดาลักษณ์   มะโนวงศ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๖) คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ม.๔-๖ 
          ๑. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวมยุรี      เทือกตา โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายพิษณุ       ปิจดี  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
 4. นายพีระพนัธ์    ตันวงศ์ โรงเรียนมัธยมวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
          5. นายปิยะวัติ    วังซ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (๗) คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓ 
          ๑. นางนฤมล      สกุลไทย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา           ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวรัตนา   ธิชูโต  โรงเรียนลำปางกัลยาณี   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางรัชนี         คำบุญชู โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  กรรมการ 

4. นางสาวบังอร   มาละใจ        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
         5. นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๘) คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖ 
  ๑. นางรุ่งทิพย์   รินพล  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวเนตรแก้ว   เปรโต โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา          รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสาวสุธาสินี   ประพฤติ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา      กรรมการ 

4. นางสาวอนุธิดา   กิติยะ โรงเรียนไหล่หินวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
          5. นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 (๙) คณะกรรมการตัดสินอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-๓ 
          ๑. นางอมรรักษ์   วงศ์พุฒิ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิติศักดิ์    พรมคำ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางสาวกมลวรรณ   นันตี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ 

4. นางสาวเปรมสินี การินตา โรงเรียนเถินวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
          5. นางภัทรพงศ์   จำปาวัน โรงเรียนแม่ทะวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๐) คณะกรรมการตัดสินอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-๖ 
  1. นางถวิล   มิ่งสมร  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ประธานกรรมการ 
          2. นางสาวนภารัตน์   อิ่มลาภ โรงเรียนประชาราชวิทยา  รองประธานกรรมการ     
          3. นางสาวนงลักษณ์  คำพรหม โรงเรียนแม่พรกิวิทยา  กรรมการ 
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4. นางสาวธันฐภรณ์  ธนัทจรัสโรจน์   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางพวงผกา   สงวนใจ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   (๑๑) คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.๑-๓ (กาพย์ยานี ๑๑) 
  ๑. นางศิริญญา   เข่ือนแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี    ประธานกรรมการ 
           ๒. นางกัลยา    สุขหอม  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
           3. นายประพันธ์ แสงบุญเรือง โรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 

4. นางจิดาภา    เฟื่องฟู  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสาวธนภรณ์   เตจ๊ะ โรงเรียนเถินวิทยา               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     (๑๒) คณะกรรมการตัดสินกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.๔-๖ (โคลงสี่สุภาพ) 
   ๑. นายสิงห์คำ     สอนแปง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
          ๒. นางพิมพ์ทอง   มหาแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี          รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายชัยภูมิ         สมกูล โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 

4. นายพร้อมพงษ์   สะสม โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
          5. นางสาวกุลธิดา   หล้ามะณี โรงเรียนแม่พรกิวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    (๑๓) คณะกรรมการตัดสินต่อคำ ศัพท์ภาษาไทย ม.๑-๓ 
           ๑. นายปวิน  เจียไพบูลย์   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวดานุมาศ ทิยาว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสาวนิภาพรรณ   หอระดี โรงเรียนเมืองมายวิทยา  กรรมการ 

4. นางสาวณภัทร    ตนภู  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
           5. นางสาวปาณิสรา ใจเรือน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   (๑๔) คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.๔-๖ 
           ๑. นายวิญญู     รุจิระปรีชากุล โรงเรียนเถินวิทยา  ประธานกรรมการ 
           ๒. นางอัญชลี    จินาปุก  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางสาวกฤติยา   วรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 

4. นางกาญจนา     ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 
           5. นางสาวชุติกานต์    ทามา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๒  ศูนย์พัฒนาฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
  (๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖  

๑. นายวสุมิตร นุชสวัสด์ิ  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัจฉราพร กันทา โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพินิจ ตาจีน  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
๔. นายพิชฌา    ต๊ะเอ้ย  โรงเรียนมัธยมวิทยา  กรรมการ  
๕. นายเริง ขัดทะเสมา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

(๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖ 
๑. นางสบันนา มหาวรรณ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. นายเรวัต เสียงโต  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิติชัย  สุนะเสน  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 
๔. นายกิตติพันธ์  อิ่นแก้วปวงคำ โรงเรียนอรุโณทัย   กรรมการ  
๕. นางสาวสิริญา ศรีชัย  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 
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(๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖  
๑. นายเกรียงศักดิ์  จิตรจักร  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายนราวุฒิ  ประไพ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายจรูญ คำเผือ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 
๔. นางสาวนันท์นิชา  ปิ่นแก้ว  โรงเรียนพนิิจวิทยา  กรรมการ  
๕. นางวริศรา ฟั่นคำอ้าย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการ 

(๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๑-๓ , ระดับชั้น ม.๔-๖  
๑. นายภิญโญ   จุ้ยศรีแก้ว  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายจรัญ ปัญญาดิบวงศ์  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสีงาม  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 
๔. นายไพศาล สีใจอ่อน  โรงเรียนประชาวิทย์   กรรมการ  
๕. นายนิติกร เครือวัง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯกรรมการและเลขานุการ 

(๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ม.๑-๓  
๑. นางนิชดา กล่ินสุวรรณ    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ประธานกรรมการ 

 ๒.นางสาวอัจฉราพร กันทา  โรงเรียนเถินวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายภิญโญ   จุ้ยศรีแก้ว  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวจิราภรณ์   แผนเพ็ชร์  โรงเรียนพนิิจวิทยา กรรมการ  
๕. นางพรพรรณ์ ไชยเมือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 

(๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้น ม.๑-๓ , ระดับชั้น ม.๔-๖  
๑. นายเรวัต เสียงโต  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายปฐวี มณีวงศ์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  รองประธานกรรมการ 
๓. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย ์    โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ          กรรมการ 
๔. นายสง่า  อินลวง  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  กรรมการ  
๕. นายธนภัทร  เลาดี  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

(๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖  
๑. นายโอภาต โตสงวน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุรัตนา แปงกุล  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี รองประธานกรรมการ 
๓. นายนราวุฒิ  ประไพ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
๔. นายเสรี  วงศ์สรรเสริญ  โรงเรียนวิชชานาร ี  กรรมการ  
๕. นายศุภกิจ ไชยรินทร์  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓ ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์   
 (๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  

 1. นางสุชาวดี   ขันโท  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯประธานกรรมการ 
 2. นายธรรมธัช ปาวงศ์  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววรรณกมล   ศุภวิมุติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 
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 (๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  
  1. นางมะลิวัลย์  ขวัญกิจศักดา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสกุลรัตน์   หอมแก่นจันทร์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นายพงศ์ภรณ์    พุทธิวุฒิ โรงเรียนแม่พรกิวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

   (๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
  1. นางระววิรรณ    ภักดี         โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
 2. นายธรรมธัช  ปาวงศ์  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นายกิตติภัทร   หมีดำ   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 (๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  
 1. นางสุชาวดี   ขันโท  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯประธานกรรมการ 
2. นางระววิรรณ   ภักดี         โรงเรียนลำปางกัลยาณี   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรานิษฐ์ เรืองดิลกทวีสิน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

     (๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
 1. นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวนภัสรา  นัดดากุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติภัทร หมีดำ   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

     (๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  
1. นางมะลิวัลย์    ขวัญกิจศักดา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภัสรา  นัดดากุล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองประธานกรรมการ 
3. นายธรรมธัช    ปาวงศ์ โรงเรียนเกาะคาวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

     (๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1.  นางกุลรัศมิ์ จิรายุวัฒน์ขจร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรรณกมล  ศุภวิมุติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววรานิษฐ์   เรืองดิลกทวีสิน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

     (๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6  
1. นางกุลรัศมิ์ จิรายุวัฒน์ขจร      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์   โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววาสนา    งามสุข         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

     (๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  
1.  นางจันทนา วงษ์คำ  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวจรรญารัตน์  แก้วเฟย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

     (๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล ม.1-ม.6  
1.  นางจันทนา วงษ์คำ  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวจรรญารัตน์  แก้วเฟย  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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๔.๔ ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย  
      (1) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3  

1. นายสมภพ       คำบุญชู โรงเรียนแม่สันวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายปองพล     สุยะคำวงค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิธิภัทร     ศรีวิชัย โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.4-ม.6  
1. นายสมภพ       คำบุญชู โรงเรียนแม่สันวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายปองพล     สุยะคำวงค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิธิภัทร     ศรีวิชัย  โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

     (3) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  
  1. นายศรีรัตน์      คำตาบุตร โรงเรียนประชาราชวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย        จอมแปง โรงเรียนไหล่หินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6  
  1. นายศรีรัตน์      คำตาบุตร โรงเรียนประชาราชวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายสุรชัย        จอมแปง โรงเรียนไหล่หินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (5) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  
  1. นายอำนวย      มหามิตร โรงเรียนเมืองมายวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายปองพล     สุยะคำวงค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (6) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  
  1. นายอำนวย      มหามิตร โรงเรียนเมืองมายวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายปองพล     สุยะคำวงค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (7) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  
1. นายสุรเดช      ต้ือยศ   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐกานต์   ศรีจันทร์   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศร       ใจบ้านเอื้อม  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (8) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  
1. นายสุรเดช      ต้ือยศ   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐกานต์   ศรีจันทร์   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศร       ใจบ้านเอื้อม  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (9) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3  
1. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะมาศ สืบวงศ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรษเฉลิม ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 
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      (10) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.4-ม.6  
1. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะมาศ สืบวงศ์ดี โรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรษเฉลิม ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (11) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3  
1. นางอัญชญา    ต๊ะนา  โรงเรียน ลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นายนิธิภัทร    ศรีวิชัย  โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (12) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.4-ม.6  
1. นางอัญชญา    ต๊ะนา  โรงเรียน ลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นายนิธิภัทร    ศรีวิชัย  โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิธวศิน      กองคำ โรงเรียนแม่ทะวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (13) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.1-ม.3  
1. นางอรชร   พรศิริ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะมาศ สืบวงศ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรษเฉลิม  ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (14) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.4-ม.6  
1. นางอรชร   พรศิริ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะมาศ สืบวงศ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพรรษเฉลิม  ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (15) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี โรงเรียน ลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะมาศ  สืบวงศ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ   หมื่นสุวรรณดี โรงเรียน มัธยมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (16) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี โรงเรียน ลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยะมาศ  สืบวงศ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ   หมื่นสุวรรณดี โรงเรียน มัธยมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (17) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  
1. นายสมภพ   คำบุญชู  โรงเรียนแม่สันวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายถนอมศักดิ์ สุขขา  โรงเรียนพนิิจวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายภานุพันธ์   แก้วมูล โรงเรียน อ้อมอารีพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

      (18) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ  ม.4-ม.6  
1. นายสมภพ   คำบุญชู  โรงเรียนแม่สันวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายถนอมศักดิ์ สุขขา  โรงเรียนพนิิจวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายภานุพันธ์   แก้วมูล โรงเรียน อ้อมอารีพิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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      (19) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  
1. นางอรชร     พรศิริ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายธีรชัย     เลิศสพุง  โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี โรงเรียน ลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (20) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเด่ียวขับร้องเพลงไทย  ม.4-ม.6  
1. นางอรชร     พรศิริ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายธีรชัย     เลิศสพุง  โรงเรียนเถินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี โรงเรียน ลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (21) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงเคร่ืองสายวงเล็กผสมขิม  ม.1-ม.6  
1. นางอรชร    พรศิริ  โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย   จอมแปง  โรงเรียนไหล่หินวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายถนอมศักดิ์  สุขขา       โรงเรียน พินิจวิทยา  กรรมการ 
4. นายปองพล   สุยะคำวงศ์       โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
5. นางอัญชญา   ต๊ะนา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (22) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว  ม.1-ม.6  
1. นายอำนวย     มหามิตร โรงเรียน เมืองมายวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายวิธวศิน     กองคำ  โรงเรียนแม่ทะวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายปองพล     สุยะคำวงศ์      โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
4. นางสาวปิยะมาศ  สืบวงศ์ดี     โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  กรรมการ 
5. นางสาวพรรษเฉลิม ณ ลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (23) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่  ม.1-ม.6 ประกอบด้วย 
1. นายสมภพ     คำบุญชู  โรงเรียนแม่สันวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐกานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรเดช     ต้ือยศ        โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา  กรรมการ 
4. นายศรีรัตน์    คำตาบุตร        โรงเรียน ประชาราชวิทยา  กรรมการ 
5. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

      (24) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงอังกะลุง  ม.1-ม.6 ประกอบด้วย 
1. นายสุรเดช       ต้ือยศ  โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายถนอมศักดิ์ สุขขา  โรงเรียนพนิิจวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ       หมื่นสุวรรณวดี โรงเรียนมัธยมวิทยา  กรรมการ 
4. นายภานุพันธ์    แก้วมูล        โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา  กรรมการ 
5. นายอดิศร        ใจบ้านเอื้อม  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕  ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล 
     (๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑– ม.๓ 

๑. นายพิริยพงศ์  ธัมมาพีชยา โรงเรียนสบจางวิทยา  กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ทยากร    สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 
๓. นายพงษ์วิกราน   มหิทธิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 

    (๒) คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔– ม.๖ 
๑. นายพิริยพงศ์  ธัมมาพีชยา โรงเรียนสบจางวิทยา  กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ทยากร    สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 
๓. นายพงษ์วิกราน   มหิทธิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 
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   (๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑- ม.๖ 
๑. นายพิริยพงศ์  ธัมมาพีชยา โรงเรียนสบจางวิทยา  กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ทยากร    สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 
๓. นายพงษ์วิกราน   มหิทธิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 

   (๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑- ม.๖ 
๑. นายพิริยพงศ์  ธัมมาพีชยา โรงเรียนสบจางวิทยา  กรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ทยากร    สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 
๓. นายพงษ์วิกราน   มหิทธิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการ 

   (๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.๑– ม.๓ 
๑. นางพิมฉวี   ปิงแก้ว     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
๒. นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา   โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการ 
๓. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสด์ิ     โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการ 

  (๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ 
๑. นางพิมฉวี   ปิงแก้ว     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
๒. นายกฤษชาพศ  สองพิพรภา   โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการ 
๓. นายรตนพงษ์ ปันติสวัสด์ิ     โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการ 

  (๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓ 
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒. นายนำชัย   วงค์อินทอง     โรงเรียนพนิิจวิทยา  กรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

  (๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง ม.๔– ม.๖ 
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒. นายนำชัย   วงค์อินทอง     โรงเรียนพนิิจวิทยา  กรรมการ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

 (๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย ม.๑– ม.๓ 
๑. นายวีรภัทร ใจยา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯกรรมการ 
๒. นายเกษมสันต์ เงินเย็น     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
๓. นายโรจน์ณรงค์ มาเสริฐ    โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  กรรมการ 

(๑๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ 
๑. นายวีรภัทร ใจยา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯกรรมการ 
๒. นายเกษมสันต์ เงินเย็น     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
๓. นายโรจน์ณรงค์ มาเสริฐ    โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  กรรมการ 

(๑๑) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓ 
๑. นายเจตน์ แสนชัย  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
๒. นายพงษ์ศิริ ยอดดี     โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
๓. นายเกียรติศักดิ์  คำไขแก้ว    โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา  กรรมการ 
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(๑๒) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง ม.๔– ม.๖ 
๑. นายเจตน์ แสนชัย  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
๒. นายพงษ์ศิริ ยอดดี     โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
๓. นายเกียรติศักดิ์  คำไขแก้ว    โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา  กรรมการ 

(๑๓) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.๑– ม.๓ 
๑. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
๒. นางสาวปทิตตา ปัญญากุล  โรงเรียนเมืองมายวิทยา  กรรมการ 
๓. นางสาววัลลี แซ่พาน    โรงเรียนมัธยมวิท ยา  กรรมการ 

(๑๔) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ 
๑. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
๒. นางสาวปทิตตา ปัญญากุล  โรงเรียนเมืองมายวิทยา  กรรมการ 
๓. นางสาววัลลี แซ่พาน    โรงเรียนมัธยมวิท ยา  กรรมการ 

(๑๕) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.๑– ม.๓ 
๑. นางสาวดารุณี  คำนวล   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
๒. นายธรรมธร  มหามิตร   โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรรมการ 
๓. นายรัตนพล กรรณิกา   โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 

(๑๖) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง ม.๔– ม.๖ 
๑. นางสาวดารุณี  คำนวล   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
๒. นายธรรมธร  มหามิตร   โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรรมการ 
๓. นายรัตนพล กรรณิกา   โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 

 (๑๗) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑– ม.๓ 
๑. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
๒. นายเกษมสุข ฝ้ันคำอ้าย   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
๓. นายกรณ์  อินเรือง     โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 

(๑๘) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔– ม.๖ 
๑. นายนิรันดร์ เลิศนิรันดร์สกุล    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
๒. นายเกษมสุข ฝ้ันคำอ้าย    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
๓. นายกรณ์  อินเรือง     โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ  

(๑๙) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.๑– ม.๓ 
๑. ร.ต.พงษ์วัฒน์   สุวรรณกนิษฐ์ รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 
๒. นายเอกพงศ์ ลาภโต     โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายศราวุฒิ พูลเจริญ    โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  กรรมการ 

(๒๐) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔– ม.๖ 
๑. ร.ต.พงษ์วัฒน์   สุวรรณกนิษฐ์ รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 
๒. นายเอกพงศ์ ลาภโต     โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายศราวุฒิ พูลเจริญ    โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  กรรมการ 
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(๒๑) คณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.๑- ม.๓ 
๑. นายจักรพงษ์ คงนุ่น    ผู้อำนวยการโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการ 
๒. ร.อ.กฤษฏา   ไวสาริกิจ ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 
๓. ร.ต.พงษ์วัฒน์   สุวรรณกนิษฐ์ รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 

(๒๒) คณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.๔- ม.๖ 
๑. นายจักรพงษ์ คงนุ่น    ผู้อำนวยการโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการ 
๒. ร.อ.กฤษฏา   ไวสาริกิจ ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 
๓. ร.ต.พงษ์วัฒน์   สุวรรณกนิษฐ์ รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 

(๒3) คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑– ม.๓ 
๑. นายจักรพงษ์ คงนุ่น    ผู้อำนวยการโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการ 
๒. ร.อ.กฤษฏา   ไวสาริกิจ ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 
๓. ร.ต.พงษ์วัฒน์   สุวรรณกนิษฐ์ รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 

(๒4) คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔– ม.๖ 
๑. นายจักรพงษ์ คงนุ่น   ผู้อำนวยการโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการ 
๒. ร.อ.กฤษฏา   ไวสาริกิจ ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 
๓. ร.ต.พงษ์วัฒน์   สุวรรณกนิษฐ์ รอง ผบ.มว.ดย.มทบ.32  กรรมการ 

4.6  ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ – ภาษาอังกฤษ  
   (1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั้น ม.1-ม.3                                              
          (ห้องแข่งขัน 225- ห้องเก็บตัวเด่ียวห้อง MEP Study Room ห้องเก็บตัวรวม ห้อง226) 
          1. นายวงศพัทธ์  เทพวาลย์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

 2. Mr. Henry  Pym Native English Speaker         รองประธานกรรมการ 
3. นางสุจิตรา  พัชรดำรงค์   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 

 4. นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน             โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการ    
                   5. นางศิริธร  จะวรรณา โรงเรียนลำปางกัลยาณี              กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวศิรินญา  แก้วสิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการจับเวลา  
                   7. นางสาวอัจฉรา  ช่ืนใจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี              กรรมการรับลงทะเบียน 
     และเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
    (2)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม.4-ม.6   
                    (ห้องแข่งขัน 224-ห้องเก็บตัวเด่ียวห้องEnglish Study Roomห้องเก็บตัวรวม ห้อง226) 
 1. นางสาวภัทรมาศ  ปินใจ ศึกษานิเทศสพม.ลำปาง ลำพูน ประธานกรรมการ 
 2.  Mr. Joshua Berry  Native English Speaker          รองประธานกรรมการ 
 3. นายธรัช  พุทธรักษ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ  
 4.  นายศิริวัฒน์   ละคำปา    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
 5. นางจงกลณี  ภักดีเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี             กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางวลัยพรรณ  ฝ้ันจักสาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการจับเวลา 
 7. นางสาวอชิรญา  เทพวัลย์     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย          กรรมการรับลงทะเบียน 
                                                                                               และเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
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 (3)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story  Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3   
                   (ห้องแข่งขัน 221-ห้องเก็บตัว 728) 
                     1. นางพัชราภรณ์  ทองสะอาด โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ   
                     2. Mr. Clement Bats Native English Speaker          รองประธานกรรมการ 
                     3. นางพรทิพย์  จักรแก้ว            โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ  
                     4. นางวิลาวัณย์  สายหยุด           โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ                                 
                     5. ว่าท่ีร.ต.หญิงเจนจิรา  ใจเช้ือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย         กรรมการและเลขานุการ  
                     6. นางสาวโสภาภรณ์  มังแก้ว       โรงเรียนประชาราชวิทยา           กรรมการจับเวลา                                                                   
                     7. นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการร ับลงทะเบียน 
                                                                                               และเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน         
 (4) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story  Telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6  
      (ห้องแข่งขัน 231-ห้องเก็บตัว 232 ) 
  1. นางศิริพร  แพงสวัสด์ิ      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ   
 2. Mr. Samuel  Hamilton        Native English Speaker           รองประธานกรรมการ                                                                                  
 3. นางสาวศิรินทร์  สุดเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ  
 4. นางสาวพจนารถ  ยศทะนะ     โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ  

5. นางผ่องพรรณ จิตสง่า       โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและเลขานุการ  
6. นางสาวณัฐกาญจน์ เทียมเย็น    โรงเรียนวงัเหนือวิทยา               กรรมการจับเวลา 

 7. นางมินตรา  ปอกเครือ            โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา   กรรมการรับลงทะเบียน 
                                                                                               และเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
   (5) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
        (ห้องแข่งขัน 213-ห้องเก็บตัว 214)                       
 1. นางสาวดวงจันทร์  บานทรงกิจ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯประธานกรรมการ 

2. Mr. Isiah Blaze Adams         Native English Speaker รองประธานกรรมการ                    
 3. นางปิยธิดา  คนเก่ง           โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
 4. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์คำสาย  โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ    

5. นางสาวแพรพลอย  คำปิงบุตร   โรงเรียนลำปางกัลยาณี   กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวพิมลพร  เดชะบุญ        โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม         กรรมการจับเวลา 
 7. นางดวงฤทัย  จันทรวรเชตต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี   กรรมการรับลงทะเบียน 
                                                                                               และเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
    (6) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับชั้น ม.4-ม.6   
                   (ห้อง 211-หอ้งเก็บตัว 212) 
                  1. นางธนิตา  สูงติวงศ์             โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  ประธานกรรมการ 
                   2.  Mr. Jack  Jobling      Native English Speaker รองประธานกรรมการ 
                   3. นางสาวกัญญารัตน์  หรดี         โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ 
                   4. นางรวิพรรณ  ยมสาร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ         
                   5. นางนิชานันท์  เมฆศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี   กรรมการและเลขานุการ 
                   6. นางสาวอารียา  ชานันโท       โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการจับเวลา 
                   7. นางสาววรัชยา  ด้วงคำ            โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม          กรรมการรับลงทะเบียน 
                                                                                               และเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
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 (7) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)  ระดับชั้น ม.1-ม.3   
      (ห้อง 726 ห้องเก็บตัว 727)  
                   1. นายเสถียร  คนหลัก โรงเรียนวงัเหนือวิทยา ประธานกรรมการ 
                    2. นางสาวนิภา  ฤทธิไตรภพ โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ  
 3. นางสาวกันต์ฤทัย กุลศรีวรินทร์ โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา กรรมการ 
                    4. นายธนากร  แก้วบุญเรือง         โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
                    5. นางสาวกรพินธุ์  นิลแพทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
                    6. นางศุภิสรา  ไวสิทธิ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการ 
                    7. นายพินิจ ยี่ยวน             โรงเรียนโป่งหลวงวิทยาฯ           กรรมการและเลขานุการ 
                    8. นางกฤติยา  เกียรติเสวี โรงเรียนลำปางกัลยาณี              กรรมการรับลงทะเบียน 
 (8) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้น ม.4-ม.6  
      (ห้อง 724 ห้องเก็บตัว 725) 
 1. นายหรินทร์  คะระวาด          โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 2. นายวุฒิชัย  ปราศรัย โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการ 
 3. นางนันท์นภัส  ไสยาทา          โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 
         4. นายพงศกร  ทามา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ 
 5. นายอุเทน  วงษ์ชีวะสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 6. นายพสิษฐ์  สุปัญญา              โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
 7. นางอริศรา  บุญยืน                โรงเรียนลำปางกัลยาณี            กรรมการและเลขานุการ           
                     8. นายราเชนทร์  ปาละจะเร        โรงเรียนสบปราบพิทยาคม          กรรมการรับลงทะเบียน 
 ๔.๗  ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ภาษาฝร่ังเศส  
มีหน้าที่ จัดประชุมสรุปข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ก่อนเริ่มการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันและสรุปรายงานผลการ
แข่งขัน (ณ ห้อง ๖๓๑ อาคารราชนิทัตวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตั ้งแต่เวลา ๐9.0๐ – ๑๒.๐๐ น.)  
ประกอบด้วย 
 (๑) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝร่ังเศส ม.4-ม.6 
                 ๑. นางบงกช อนันตะ               ข้าราชการบำนาญ   ประธานกรรมการ 
                 ๒. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        รองประธานกรรมการ 
                 ๓. นางสาวอรอุไร กิตติวรากูล     ข้าราชการบำนาญ   กรรมการ 

 (2) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันละครสั้นภาษาฝร่ังเศส ม.4-ม.6  
                  ๑. นางบงกช อนันตะ              ข้าราชการบำนาญ    ประธานกรรมการ 
                  ๒. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        รองประธานกรรมการ 
                 ๓. นางสาวอรอุไร กิตติวรากูล    ข้าราชการบำนาญ    กรรมการ 
 (3) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาฝร่ังเศส ม.4-ม.6 
                 ๑. นางบงกช อนันตะ              ข้าราชการบำนาญ    ประธานกรรมการ 
                 ๒. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        รองประธานกรรมการ 
                 ๓. นางสาวอรอุไร กิตติวรากูล    ข้าราชการบำนาญ    กรรมการ 
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 ๔.๘ ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ภาษาจีน 
         (๑) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๑ -ม.๓ 

    ๑. อ.ดร.บัณศิกาญจ ต้ังภากรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง     ประธานกรรมการ 
               ๒. อ.นิชธาวัล  ฟูคำ          มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง     รองประธานกรรมการ 
               ๓. นายอภิชาต  เลิศพินิจอมรกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง     กรรมการ 
          (๒) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔ -ม.๖ 

           ๑. ผศ.อ.สิริรัตน์ วาวแวว         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     ประธานกรรมการ 
          ๒. น.ส.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     รองประธานกรรมการ 
      ๓. Miss Jin Shiyue         โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   กรรมการ 

           (๓) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
                ๑. ผศ. ดร.เหนือขวัญ  บัวเผ่ือน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     ประธานกรรมการ 
                ๒. Miss Wang Huan        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     รองประธานกรรมการ 
               ๓. Miss Gong Lixiang         โรงเรียนเสริมงามวิทยา     กรรมการ 
           (๔) คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
                ๑. อ.ดร.สุกัญญา  แซ่โก        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ประธานกรรมการ 
                ๒. น.ส.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    รองประธานกรรมการ 
                 ๓. Miss Suo Yuijing        โรงเรียนเถินวิทยา     กรรมการ 
          (๕)  คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-ม.๖  
                 ๑. นายธีวรา  จันทรสุรีย์        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ประธานกรรมการ 
                 ๒. น.ส.กิตติญา  ตุ้ยคำ        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    รองประธานกรรมการ 
                 ๓.  Mr.Li  Ailun         สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 

๔.๙ ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ–ภาษาญี่ปุ่น 
         (๑)คณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชพี ภาษาญี่ปุน่ ม.1-ม.3  

1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม      ประธานกรรมการ 
2. นางหนึ่งฤทัย ปินชัย โรงเรียนหอพระ          กรรมการ 
3. Miss KANDA Yuzuki โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม       กรรมการ 

(๒) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชพี ภาษาญี่ปุน่ ม.4-ม.6  
 1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นางหนึ่งฤทัย   ปินชัย โรงเรียนหอพระ   กรรมการ 
 3. Miss KANDA  Yuzuki โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  กรรมการ 

(๓) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันละครสั้น ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
2. นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย        โรงเรียนหอพระ   กรรมการ 
3. Miss KANDA Yuzuki โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  กรรมการ 
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(๔) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
 1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย โรงเรียนหอพระ   กรรมการ 
 3. Miss KANDA  Yuzuki โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  กรรมการ 

 (๕) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 
1. นายเตธรรศ  ชำนาญเสือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย โรงเรียนหอพระ กรรมการ 
3. Miss KANDA Yuzuki โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการ 

๔.๑๐ ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ–ภาษาเกาหลี  มีหน้าที่ จัดประชุมสรุป
ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ก่อนเริ่มการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขันและสรุปรายงานผลการแข่งขัน  
  (1)  คณะกรรมการการตัดสิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 

1. นางสาวอรวรรณ กันธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวมานิตา ดวงสุดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและเลขานุการ 

(2) คณะกรรมการการตัดสิน การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
1. นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง โรงเรียนเถินวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมานิตา ดวงสุดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 
3. นางสาวอรวรรณ กันธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและเลขานุการ 

(3) คณะกรรมการการตัดสิน การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
1. นางสาวมานิตา ดวงสุดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง โรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวอรวรรณ กันธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและเลขานุการ 

(4) คณะกรรมการการตัดสิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
1. นางสาวอรวรรณ กันธิมา โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมานิตา ดวงสุดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 
3. นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง โรงเรียนเถินวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

4.11  ศูนย์พัฒนาฯ – หุ่นยนต์  
 (1)  คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-๓ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน             
และตัดสินผล การแข่งขัน ณ อาคารห้องประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
   ๑. นายยุทธนา เถียรประภากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
   ๓. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 (2)  คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-๖ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน              
และตัดสินผล การแข่งขัน ณ อาคารห้องประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
  ๑. นายยุทธนา เถียรประภากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
  ๓. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
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 (3)  หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-๓ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน และตัดสินผล การ
แข่งขัน ณ อาคารห้องประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
  ๑. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
  ๓. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 (4) หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-๖ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน และตัดสินผล การแข่งขัน  
ณ อาคารหอ้งประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
 ๑. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 ๓. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 (5)  หุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-๓ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน และตัดสินผล การแข่งขัน  
ณ อาคารหอ้งประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
 ๑. นายฐิติพงศ์ มิ่งเช้ือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเดชพล ตรีเพ็ชร โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 ๓. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 (6)  หุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-๖ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน และตัดสินผล การแข่งขัน  
ณ อาคารหอ้งประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
 ๑. นายฐิติพงศ์ มิ่งเช้ือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเดชพล ตรีเพ็ชร โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
 ๓. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 (7)  หุ่นยนต์ผสม ม.๑-๓ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน และตัดสินผลการแข่งขัน                          
ณ อาคารห้องประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
  ๑. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชลอ ประชุมฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
  ๓. นางทิวาพร วงศ์สุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
 (8)  หุ่นยนต์ผสม ม.๔-๖ มีหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินการแข่งขัน ให้คะแนน และตัดสินผล การแข่งขัน                            
ณ อาคารหอ้งประชุม ๑๐๐ ปี ประกอบด้วย 
 ๑. นางพัชรินทร ์ สุภายอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชลอ ประชุมฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
  ๓. นางทิวาพร วงศ์สุวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 
  4.1๒  ศูนย์พัฒนาฯกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) 
          (๑) คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม. 1 – ม.3 

1. นางสุภาพร  หลักคำ        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                  รองประธาน 
3. นางสาวสันธิยา  สุธา         โรงเรียนเวียงมอกวิทยา              กรรมการ 
4. นางสาวสุธิน ี หล้าทา      นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ  กรรมการและเลขานุการ 
                                          สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลำปาง ลำพูน  
5. นายณัฐวุฒิ  กันทะหมื่น     โรงเรียนแม่เมาะวิทยา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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(๒) คณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม. 4 – ม.6 
1. นางวราภรณ์     สว่างการ     โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิชานันท์  ดวงวะนา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  กรรมการ 
3. นางสาวสินีนาฎ   กอบกำ      โรงเรียนเถินวิทยา                     กรรมการ 
4. นางสาวปานฤทัย  บ้านคุ้ม      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางทิวาพร  วัฒนานุกร        โรงเรียนแม่เมาะวิทยา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.13  ศูนย์พัฒนาฯ – กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  (1) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย     
1) ตัดสินโรงเรียนในกลุ่มลำปาง เขต 1 

1. นางแสงนภา  ใจเย็น โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชุติกานต์  ทามา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
3. นายนิติกร  เครือวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
4. นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวติณณ์ณัชชา โจ้นทรา โรงเรียนแม่ทะวิทยา             กรรมการและเลขานุการ 

2) ตัดสินโรงเรียนในกลุ่มลำปาง เขต 2 
1. นางสาวศิริมาศ  ราชคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายนิติกร  เครือวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรรมการ 
3. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี        กรรมการและเลขานุการ    

3) ตัดสินโรงเรียนในกลุ่มลำปาง เขต 3 
1. นางมณฑิรา  เจดีย์ปัน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายดวงดี  อมรศรีคงคา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นายนิติกร  เครือวัง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ  กรรมการ 
4. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
5. นางสาวพรรณพัชร รัตนมงคล โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย     กรรมการและเลขานุการ    

 (2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   

1. นางศิริญญา  เข่ือนแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู โรงเรียนแม่พรกิวิทยา กรรมการ 
3. นายมติ  ศิริพันธุ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ   

๕.  คณะกรรมการดำเนินงานการบันทึก และจัดทำข้อมูล  มีหน้าที่ อำนวยการ   ประสาน   และจัดเก็บข้อมูล          
ผลการแข่งขัน รวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์   จัดทำรายงานเป็นข้อมูลของฝ่ายวิชาการ   
ตลอดรายการจนส้ินสุดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 นางขวัญจิตร   สุวรรณวงศ์                                                          ประธานกรรมการ          
    นางพิมพ์ทอง   มหาแก้ว                                                          กรรมการ 
    นายปฐวี   มณีวงศ์                                                          กรรมการ 
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    นางมยุรี   ท้าวศรีชัย                                                          กรรมการ 
    นางนพพร   ปรียานนท์                                                               กรรมการ 
    นางสาวกนกพร   นิลแพทย์                                                          กรรมการ 
    นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ                                                                  กรรมการ 
 นางสายทอง   อินถาสาร                                                                กรรมการ 
    นางสาวศิรินุช   ใจศีลธรรม                                        กรรมการและเลขานุการ 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  บริหารงานการเงิน และพัสดุ มีหน้าท่ี บริหารจัดการ วางแผน อำนวยการ             
ในการให้บริการด้านการเงิน และพัสดุ  ประกอบด้วย 

1) นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการ 
2) นางปารมี  สุปินะ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวการฝ่ายอำนวยการ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวทิพวรรณ  ทัดเทียมพงษ์ หัวหน้างานบริหารการเงิน กรรมการและเลขานุการ 
4) นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา   หัวหน้างานพัสดุ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

       ๖.๑  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ให้บริการด้านงบประมาณ ดูแลการเบิกจ่าย ให้รายละเอียด
รูปแบบเอกสารการเบิกจ่าย  และจัดทำรายละเอียดสรุปการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

1) นางสาวทิพวรรณ   ทัดเทียมพงษ์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาววราพร   รัศมีจาตุรงค์ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวปัญญาทิพย์   พูนพิพฒัน ์ กรรมการ 
4) นางสาวนันธิยาภรณ์   โชควัฒนนิธ ิ กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.๒  คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ  มีหน้าที่ จัดสรร จัดซื้อ จัดหา วัสดุท่ีใช้ในการแข่งขัน ประสานติดต่อ
ยานพาหนะในการนำนกัเรียนไปแข่งขัน ประกอบด้วย 

1) นางสาวรุจิรัตน์   เป็งสา   ประธานกรรมการ 
2) นางจุฑาทิพย์   นิมิตรเกียรติไกล รองประธานกรรมการ 
3) นางพัชรินทร์   สุภายอง กรรมการ 
4) นางสาวอรวรรณ  กันธิมา กรรมการ 
5) นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร์ กรรมการ 
6) นายลีนวัฒน์   สมพันธ์ กรรมการ 
7) นางสาวศิญาภัสร์  สิทธิเลิศวิศาล                                   กรรมการ 
8) นางสาวกชกร   ดอนอุบล กรรมการและเลขานุการ 

 

๗.  คณะกรรมการฝ่าย ICT มีหน้าที่ อำนวยการ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาการให้บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน  ประกอบด้วย 

1) นายชัยณรงค์   ภักศิลป์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวอภิญญา  สังข์ครุฑ กรรมการ  
3) นายพงศ์ไพบูลย์   เสมพิพัฒน ์ กรรมการ 
4) นายลีนวัฒน์   สมพันธ์ กรรมการ 
5) นางพัชรินทร์   สุภายอง กรรมการและเลขานุการ  
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๘.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป  มีหน้าที่  บริหารจัดการ ประสานงาน วางแผน  อำนวยการงานสถานท่ี               
งานประชาสัมพันธ์ งานปฎิคม และงานฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย  

1) นายสมชาย   ใจไหว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป          ประธานกรรมการ 
2) นายชลอ  ประชุมฉลาด   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา                                                 กรรมการ 
4) นางจิตรา    เครือตัน กรรมการ 
5) นางเพ็ชรศรี   ทิพกนก      กรรมการ 
6) นายยุทธนา   เถียรประภากุล  กรรมการและเลขานุการ 

๘.๑  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานท่ี บริเวณการจัดงาน จัดทำแผนผัง                        
ในการดำเนินการแข่งขัน และจัดสถานท่ีแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย  

1) นายยุทธนา     เถียรประภากุล                     ประธานกรรมการ 
2) นายปฐวี  มณีวงศ์  กรรมการ 
3) นางบุญฑริกา วงค์คำลือ  กรรมการ 
4) นางพรพรรณ์  ไชยเมือง  กรรมการ 
5) นางสาวสิริญา ศรีชัย  กรรมการ 
6) นายพรชัย  มั่นเหมาะ  กรรมการ 
7) นายฐิติกร  หล้าวงศ์ษา  กรรมการ 
8) นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์  กรรมการ 
9) นายเดชพล   ตรีเพ็ชร  กรรมการ 
10) นางนิชานันท์  เมฆศิริ  กรรมการ 
11) นางเบญญาภา  เครือสบจาง  กรรมการ 
12) ช่างครุภัณฑ์ทุกคน  กรรมการ 
13) เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
14) พนักงานทำความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
15) นายพรหมรังษ ี ทรงศรีสกุล  กรรมการและเลขานุการ  

๘.๒  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ การ
ประกาศเสียงตามสายภายในโรงเรียน และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

1) นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ประธานกรรมการ 
2) นางณัฐนพัชร์   วงษ์วรเนตร กรรมการ 
3) นางจิราภรณ์   ทำทอง กรรมการ 
4) นางสาวมัลลิกา แน่นอุดร กรรมการและเลขานุการ 

๘.๓  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่  ต้อนรับประธาน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และประสาน
คณะกรรมการปฏิคมในแต่ละศูนย์พัฒนาฯ ทุกศูนย์ จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่าง ประกอบด้วย 

1) นางจิตรา เครือตัน  ประธานกรรมการ 
2) นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล                                        รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวสมพร กอนเช้ือ  กรรมการ 
4) นางสาวนารีรัตน ์ รุ่งเรือง  กรรมการ 
5) นางสาวกุญชรี ผ่านสุวรรณ  กรรมการ 
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6) นางบัวพรรณ์    กาสาย  กรรมการ 
7) นางสาวณัฐปภัสร์ หล้าอินเช่ือ  กรรมการ 
8) นางสาวนงลักษณ์ แก้วกันธา  กรรมการ 
9) นางเกษรา บุญหล่อ  กรรมการ 
10) นางบุญธรรม  วงศ์ไชยา   กรรมการ 
11) นางวันทนีย์  ธรรมสาร  กรรมการ 
12) นางจิราภรณ์ ทำทอง  กรรมการ 
13) นางสาวปภาวดี กันทาวงศ์  กรรมการ 
14) นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

๘.๔  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ สำหรับการรักษาเบื้องต้น จัดเตรียม 
ห้องพยาบาลสำหรับนักเรียนท่ีมีอาการป่วย ดูแลและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้กับนักเรียนท่ีมีอาการป่วยตลอดงาน  
ประสานรถโรงเรียนกรณีเหตุฉุกเฉิน และดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 

1) นางเพ็ชรศรี ทิพกนก  ประธานกรรมการ 
2) นางจันทนา สัญญเดช  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวกนกพร นิลแพทย์  กรรมการ 
4) นางโสภิณ ศิริคำน้อย  กรรมการ 
5) นางเบญญาภา เครือสบจาง  กรรมการ 
6) นางสาววิภาวี    แต้มไว  กรรมการ 
7) นางพรทิพา ผันผาย  กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาวจริยา ทับทิมทอง                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9) นางจิรัตน์ติกร จันทาฟ้าเหล่ือม                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน งานจารจรและรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ บริหารจัดการ 
ประสานงาน วางแผน  อำนวยการ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน  สรรหานักเรียนร่วมพิธี
เปิด และการดูแลการจัดการจราจร และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในวนัแข่งขัน 

1) นายทวี   เข่ือนแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
2) นายหรินทร์   คะระวาด  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
3) นางนิชานันท์   เมฆศิริ  กรรมการ 
4) นายบดินทร์   แต้มด่ืม  กรรมการ 
5) นายสมบูรณ์   เหมือนจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

๙.๑  คณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด  มีหน้าที่ คัดเลือก   ดูแลความเรียบร้อยในการนำ
นักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ประกอบด้วย 

1) นางกัญญารัตน ์ นาคอ่อน ประธานกรรมการ 
2) นางนิชานันท์   เมฆศิริ   รองประธานกรรมการ 
3) นางมยุรี   ท้าวศรีชัย กรรมการ  
4) นางพิมพ์ทอง   มหาแก้ว กรรมการ 
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5) นายกิติศักดิ์   พรมคำ  กรรมการ        
6) นางศริธร   จะวรรณา      กรรมการ 
7) นางจริยา   โชติคณากุล    กรรมการ 
8) นางสาวศศลักษณ์  เครือนันนดา   กรรมการ 
9) นายปฐวี   มณีวงศ์ กรรมการ 
10) นายพงษ์ธลักษณ์  สิบแก้ว กรรมการ 
11) นางพัชรินทร์   สุภายอง กรรมการ 
12) นางสาวกฤติยา   หอมเพียร กรรมการ 
13) นายกรกฏ   อุ่นเรือน   กรรมการและเลขานุการ 
14) นางทัศนีย์   ตรีเพ็ชร                                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นางสาวดารณี   สมสิทธิ์                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙.๒  คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ ประชุมวางแผนการจัดจราจรใน
โรงเรียน จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถ จัดทำผังจราจรท่ีจอดรถ จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหารให้บริการด้านงานจราจร 
ดูแลความเรียบร้อยด้านจราจรและความปลอดภัย ประกอบด้วย 

1) นายบดินทร์   แต้มด่ืม      ประธานกรรมการ 
2) นายสมบูรณ์   เหมือนจันทร์      รองประธานกรรมการ 
3) นายชลอ   ประชุมฉลาด      กรรมการ 
4) นายกฤชณ์ิพจน์ สะอาด      กรรมการ 
5) นายยุทธนา   เถียรประภากุล      กรรมการ 
6) นายเดชพล  ตรีเพชร       กรรมการ 
7) นายทวีศักดิ ์ ประพันธ์กุล       กรรมการ 
8) นายอัครเดช  ชาติรักษา       กรรมการ 
9) นายต่าน  เมืองคำบุตร       กรรมการ 
10) นักศึกษาวิชาทหารท่ีได้รับมอบหมาย      กรรมการ 
11) นายศราวุธ  สิทธิชุม      กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการประเมินผล  มีหน้าที่  ออกแบบสอบถาม สังเกต ประเมินผลการดำเนิน ปัญหาและอุปสรรค               
ในการเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ของฝ่ายต่าง ๆ ตามกิจกรรม             
ในคำส่ังนี้ ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ประกอบด้วย 

1) นายธีรวัฒน ์ กันทะ หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ประธานกรรมการ 
2) นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  งานแผนงานและงานประเมนิผลฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
3) นางนงนุช แสนเงิน หัวหน้างานระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
4) นางวริศา ไชยญา งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
5) นางวริศรา กิจจาภินันท์ งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
6) นางสุพรทิพย์ เป้ียปลูก งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
7) นางวรัฐทยา ฝ้ันสืบ งานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
8) นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ หัวหน้างานงานแผนงานและงานประเมินผลฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
9)   นางสาวแววใจ   แหนมเชย   เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



- 37 - 
 

สนามแข่งขันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา  
2565  ในระหว่างวันท่ี 12-13 กันยายน 2565  โดยรายงานตัวต้ังแต่ 08.00 –  08.50 น. ณ ท่ี
ทำการแข่งขัน และเริ่มแข่งขัน   เวลา 09.00 –  12.00 น.  ณ  อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 เพื่อให้การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาจึงขอประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกรรมนกัเรียน ครั้งท่ี 
70 ปีการศึกษา 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดลำปาง ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ีให้คำปรึกษาการดเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดลำปาง  

1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   ประธานกรรมการ 
  1.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี    กรรมการ 
  1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
  1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี   กรรมการ 
  1.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   กรรมการ 
  1.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา    กรรมการ 
  1.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา    กรรมการ 
  1.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา    กรรมการ 
  1.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม   กรรมการ 

         1.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา    กรรมการ 
         1.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา   กรรมการ 
         1.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแกว้ดอนเต้าสุชาดาราม  กรรมการ 
         1.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย    กรรมการ 
         1.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา    กรรมการ 
         1.15 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ    กรรมการ 
         1.16 ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา    กรรมการ 
         1.17 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    กรรมการ 
         1.18 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา    กรรมการ 
         1.19 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา    กรรมการ 
         1.20 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
         1.21 ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา    กรรมการ 
          1.22 ผู้อำนวยการโรงเรียน โป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
1.23 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา    กรรมการ 
1.24 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการ 
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1.25 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   กรรมการ 
1.26 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พรกิวิทยา    กรรมการ 
1.27 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   กรรมการ 
1.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา    กรรมการ 
1.29 ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา    กรรมการ 
1.30 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา   กรรมการ 
1.31 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา    กรรมการ 
1.32 ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัเหนือวิทยา    กรรมการ 
1.33 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
1.34 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์   กรรมการ 
1.35 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา    กรรมการ 

          1.36 ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการ 

 2. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.1 คณะกรรมการกองกลาง  มีหน้าท่ีอำนวยความสะดวกในการจัดงาน หลักเกณฑ์การแข่งขัน
ทุกกิจกรรม ร่วมตัดสินในกรณีท่ีกรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและมีจำนวนไม่ครบเกณฑ์ในกิจกรรม 
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
       1) นายมานะ  หาญสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
       2) นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ สพม.ลำปาง ลำพูน  รองประธานกรรมการ 
       3) นายพงษ์ธร  จิตมนตรี  โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร กรรมการ 
       4) นายโสตถิพงศ์  รัตนา  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา  กรรมการ 
       5) นายสามารถ  สุยะยอง  โรงเรียนสบจางวิทยา  กรรมการ 
       6) นางสาวฐิติพร  บุญมา  โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 
       7) นายธรณินทร์  พานธงรักษ์  โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
       8) นายกุศล  ไชยศรี   โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
       9) นายนิรันดร์  ปินทรายมูล  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
     10) นายวสันต์  อุดถาน้อย  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
     11) นายวีระพล  โตนะโม  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
     12) นายนิรันดร์  วรกุลธนวรรธน ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
     13) นายสุวรรณ  ยี่ยวน  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรรมการ 
     14) นายประยง  ตรินันต์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
     15) นายสุทธิเกียรติ  พุ่มแก้ว  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
     16) นายศุภโชค  ช้างสาร  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
     17) นายยุทธนา  สมณะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
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     18) นายสุทิวัส  ต๊ิบปะละ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
     19) นายเดชาวัฒน์  สิงห์สนั่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ  

      20) นายเมธัส  กาจารี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
      21) นายพีรวัส  แมนมณฑา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
      22) นายอธิป  มีวงษ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
      23) นางสุปราณี  เป็งบังวัน  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เลขานุการ 
      24) นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
      25) นางสาวแพรวมณี  สายสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  มีหน้าท่ีประสานงานความร่วมมือฝ่ายต่างๆ ระหว่าง
โรงเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 

           1) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    ประธาน 
       2) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
       3) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียน   กรรมการ 

                    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
       4) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
       5) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
       6) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
       7) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ 
       8) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแม่สันวิทยา           กรรมการ 
       9) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการ 

      10) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนมัธยมวิทยา  กรรมการ 
      11) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
      12) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวัดพระแก้ว  กรรมการ 
                   ดอนเต้าสุชาดาราม 
      13) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอรุโณทัย  กรรมการ 
      14) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสบจางวิทยา          กรรมการ 
      15) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหม้อ          กรรมการ 
      16) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา กรรมการ 
      17) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 
  18) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเมืองมายวิทยา  กรรมการ 
  19) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา   กรรมการ 
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  20) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
  21) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา   กรรมการ 
  22) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียน โป่งหลวงรัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
  23) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา   กรรมการ 
  24) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  กรรมการ 
  25) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  กรรมการ 
  26) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแม่พรกิวิทยา  กรรมการ 
  27) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  กรรมการ 
  28) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนไหล่หินวิทยา  กรรมการ 
  29) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรรมการ 
  30) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 
  31) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
  32) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
  33) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
  34) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  กรรมการ 
  35) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
  36) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 

  2.3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
มีหน้าท่ีดำเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย การแข่งขันกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบเพลง  ได้แก่ แอโรบิค คีตะมวยไทย และทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ควบคุมการดำเนินการแข่งขันให้ดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุตธรรม ตรวจสอบผล
การดำเนินการ แข่งขัน พร้อมท้ังรวบรวมผลการแข่งขันส่งมอบกรรมการและเลขานุกรรม กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกองกลาง  ประกอบด้วย 
        2.3.1 กรรมการตัดสินการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
        1) นางสาวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์  สพม.ลำปาง ลำพูน 
        2) นายลัญจกร  ผลวัฒนะ  นักวิชาการ สพม.ลำปาง ลำพูน 
        3) นางสาวดาริกา  บิลโส๊ะ  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตจังหวัดลำปาง   
                2.3.2 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบเพลง ได้แก่ แอโรบิค   
คีตะมวยไทย และทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) 
        1) นางสาวสุชารัตน์  วงศ์ษา  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตลำปาง 
        2) นายจักรพันธ์  ประกอบศรี  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตลำปาง 
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        3) นายอติเทพ  วิชาญ  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตลำปาง 
        4) นายวัชระ  เพชรคล้าย  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตลำปาง 
        5) นายสุรัตติวิชญ์  จันทร์นาค  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตลำปาง 
        6) นายกฤษณะ  สุจาโน  อาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
        วิทยาเขตลำปาง 
        2.4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าท่ีจัดสถานท่ีในการแข่งขัน โดยประสานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเครื่องเสียง จัดป้ายประกาศผลการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 
        1) นายสุทธิเกียรติ  พุ่มแก้ว  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
        2) นายนิรันดร์  ปินทรายมูล  โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
        3) นายกุศล  ไชยศรี   โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 
        4) นายธรณินทร์  พานธงรักษ์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
        5) นายอภิวิชช์  เวียงคำ  โรงเรียนประชาราชวิทยา  กรรมการ 
        6) นายกิตติชัย  รักดี   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
        7) นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต  โรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา กรรมการ 
        8) ว่าท่ี ร้อยตรียุรนันท์  เชียงโส โรงเรียนเสด็จวนชยางกูลวิทยา กรรมการ 
        9) นายศุภโชค  ช้างสาร  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
       10) นายยุทธนา  สมณะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
       11) นายสุทิวัส  ต๊ิบปะละ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
       12) นายเดชาวัฒน์  สิงห์สนั่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ  

       13) นายอธิป  มีวงษ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
       14) นายเมธัส  กาจารี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
       15) นายพีรวัส  แมนมณฑา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
       16) นายปฐมพชร ทองริว  นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 

 
  2.5 คณะกรรมการรับลงทะเบียน มีหน้าท่ี รับลงทะเบียนการแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม (6 
รายการ) รวบรวม สรุปผลการแข่งขัน และรายงานผล ณ สถานท่ีแข่งขัน และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 
        1) นายมานะ  หาญสุวรรณ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
        2) นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
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        3) นางสาวแพรวมณี  สายสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
        4) นางเอมอร  ยกยอ  โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร กรรมการ 
        5) นางสาวภัทิรา  กาวินันท์  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
        6) นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย  โรงเรียนแม่พรกิวิทยา  กรรมการ 
        7) นางอัญชลี  นันทอาภา  โรงเรียนไหล่หินวิทยา  กรรมการ 
        8) นายสุทิวัส  ต๊ิบปะละ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
        9) นายเดชาวัฒน์  สิงห์สนั่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ  

         10) นายอธิป  มีวงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
         11) นายเมธัส  กาจารี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
         12) นายพีรวัส  แมนมณฑา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

         13) นางสุปราณี  เป็งบังวัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการ 
 2.6 ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  มีหน้าท่ี ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสวัสดิการอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม สำหรับคณะกรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินงานทุกท่านตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
        1) นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
        2) นางสาวแพรวมณี  สายสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
        3) นายสุทธิเกียรติ  พุ่มแก้ว  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
        4) นายศุภโชค  ช้างสาร  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
        5) นายอธิป  มีวงษ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
        6) นายเดชาวัฒน์  สิงห์สนั่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
  2.7 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ีจัดทำแบบประเมินผล  ทำการประเมินผลและ
สรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดลำปาง รายงาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประกอบด้วย 
         1) นายประยง  ตรินันต์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
         2) นายยุทธนา  สมณะ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
         3) นายสุทิวัส   ต๊ิบปะละ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
         4) นายเมธัส    กาจารี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
         5) นายพีรวัส  แมนมณฑา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

สนามแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี  ให้คำปรึกษาการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ดังนี้ 
1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     กรรมการ 
1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
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1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ     กรรมการ 
1.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา     กรรมการ 
1.6 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา    กรรมการ 
1.7 ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร   กรรมการ 
1.8 ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา      กรรมการ 
1.9 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการ 
1.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา      กรรมการ 
1.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา      กรรมการ 
1.12 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา      กรรมการ  
1.13 ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม     กรรมการ 
1.14 ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก    กรรมการ 
1.15 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา      กรรมการ 
1.16 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม     กรรมการ 
1.17 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม     กรรมการ 
1.18 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา      กรรมการ 
1.19 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พรกิวิทยา      กรรมการ 
1.20 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี     กรรมการ 
1.21 ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา      กรรมการ 
1.22 ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา      กรรมการ 
1.23 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา     กรรมการ 
1.24 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา      กรรมการ 
1.25 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา      กรรมการ 
1.26 ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัเหนือวิทยา      กรรมการ 
1.27 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม     กรรมการ 
1.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์     กรรมการ 
1.29 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา      กรรมการ 
1.30 ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา      กรรมการ 
1.31 รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวชิาการทุกโรงเรียน   กรรมการ 
1.32 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน    กรรมการ 
1.33 นายวิชิต  อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
1.34 ว่าท่ีร.ต.สง่า  จุราเพชร      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.35 นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.36 นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.37 นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.38 นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.39 นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.40 นางสาวอรพรรณ  มหาวัน    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.41 นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.42 นางวิไลวรรณ  วงศ์สวัสด์ิ    โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.43 นายอุเทน  ระวังวงศ์      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.44 นายประวิทย์  คำพันธ์     โรงเรียนวงัเหนือวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.1 คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่ ประสานงาน แก้ไขปัญหาในการดำเนินการคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ไป
แข่งขันในระดับภาคต่อไป ดังนี้ 
1. นายวิชิต  อินนันไชย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
2. นางฐิตารฎาฏ์  อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     กรรมการ 
3. นางอัญชลี  วงศ์ใหม่  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา          กรรมการ 
4. นางพิทยาภรณ์  ทารัตน์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม      กรรมการ 
5. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม        กรรมการ 
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม      กรรมการ 
7. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     กรรมการ 
8. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     กรรมการ 
9. นางสาวอรพรรณ  มหาวัน     โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     กรรมการ 
10. นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา     กรรมการ 
11. นางวิไลวรรณ  วงศ์สวัสด์ิ     โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร    กรรมการ 
12. นายอุเทน  ระวังวงศ์      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา       กรรมการ 
13. นายประวิทย์  คำพันธ์     โรงเรียนวงัเหนือวิทยา       กรรมการ 
14. ว่าท่ี ร.ต.สง่า  จุราเพชร       โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตามกิจกรรมที่แข่งขัน มีหน้าท่ี ตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   
ประกอบด้วย  
 1.1 นายพิสิฐ  คำภิโร  โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
1.3 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 
1.4 นางทิชากร สุขยืน โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา กรรมการ 
1.5 นางชนิดา  ธรรมลังกา โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
ประกอบด้วย 
  2.1 นายปิยพงค์  จักรบุญมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
  2.3 นางสาวชัชมาศ สุดจำ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
  2.4 นางสาวจิรพรรณ ขระเข่ือน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
  2.5 นายตระกูลพันธุ์  กันไว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
3.2 นายธนพงศ์ อภิวงค์งาม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
3.3 นางสาวชนัญชิดา ฉันทะ โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการ 
3.4 นายสถิตย์ ขาวปอน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ 
3.5 นายวิทวัส ศักดาสิริสถาพร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 

4.1 นางอรฤทัย  มิ่งเช้ือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย         ประธานกรรมการ 
4.2 นายกมลภพ วสิษฐวุฒิ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมงัคลาภิเษก  กรรมการ 
4.3 นางผกาพรรณ์ เช้ือเมืองพาน โรงเรียนเถินวิทยา          กรรมการ 
4.4 นางสาวสรัญญา  ตาเมืองมูล โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา          กรรมการ 
4.5 นายชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 

5.1 นางวรัฐทยา ฝ้ันสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวลัดดาวัลย์  เตชะนา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการ 
5.3 นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดี โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
5.4 นางสาวอิศรินทร์  นายหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร กรรมการ 
5.5 นางสาวมนสิกานต์  ยุกติชาติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
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 ๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 
  6.1 นางพิชญา สิงห์หล้า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
  6.2 นายธีรวัฒน์ พานแก้ว โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
  6.3 นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
  6.4 นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ 
  6.5 นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี          กรรมการและเลขานุการ 
 7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 

7.1 นายธีรวัฒน์ กันทะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
7.2 นายบริรักษ์ ปินต๊ะปา โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการ 
7.3 นางนันธิตา วรรณเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการ 
7.4 นายนวพล วงศ์นันตา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
7.5 นางนฤมล มณีโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 

 8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 

8.1 นายวุฒิชัย มีซอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
8.2 นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
8.3 นางสาวสุมาลี มูลคำ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
8.4 นายยุติวิชญ์ เทือกตา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
8.5 นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี         กรรมการและเลขานุการ 

 9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ประกอบด้วย 
9.1 นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
9.2 นางศิริกานดา กันธิดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
9.3 นางณัฐนพัชร์ วงษ์วรเนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
9.4 นางธนพรรณ แถลงการณ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการ 
9.5 นายประภากร  ยอดดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9.6 นางสาวนราพร ณ จันตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9.7 นางสาวเปมิกา เมืองมูลพุ่มนาค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9.8 นางวาทิณี ท้าวใจยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
9.9 นางนุชธิชา ทินวงษ์ โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ 
9.10 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการ 
9.11 นายคึกฤทธิ์ นิวันติ โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ 
9.12 นางสาวจิรณัฐ เมืองมั่งค่ัง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
9.13 นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการ 
9.14 นางสาวอัญญารัตน์  เฌอกูร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
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9.15 ว่าท่ี ร.ต.เทียนชัย สุวรรณ์ โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการ 
9.16 นางปาณิสรา ครองตาเนิน   โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร   กรรมการและเลขานุการ 

 10. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 
10.1 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม     โรงเรียนแม่สันวิทยา               ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
10.3 นางสาวสุพรรณี กาทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
10.4 นางสาวอำไพ มนัสสันติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี            กรรมการ 
10.5 นายมิตร มูลแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
10.6 นางสาวสุวิมล ศรีเทพ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
10.7 นางสาวนิศารัตน์ มาสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
10.8 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ 
10.9 นางพิรญาณ์ ทีโม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 
10.10 นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
10.11 นายธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
10.12 นางสาวรัชดาวรรณ เยินยุบ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
10.13 ว่าท่ีร.ต.หญิง นพวรรณ โปธาสุ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการ 
10.14 ว่าท่ีร.ต.ยุทธนา เทพอาวุธ โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการ 
10.15 นางกิตติยา แก้วสิงห์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
10.16 นางจุฬารัตน์ วิทยาพูน     โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร  กรรมการและเลขานุการ 

 11. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3  
ประกอบด้วย 
       กรรมการชุดที่ 1 

11.1 นางณัฐสิรี  ล้ีตระกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
11.2 นางนงนุช ชัยนันตา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
11.3 นางอัญชลี ธีระวุฒ ิ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมงัคลาภิเษก กรรมการ 
11.4 นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
11.5 นายครรชิต บัวจีน โรงเรียนวงัเหนือวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

       กรรมการชุดที่ 2 
11.1 นางวาริศา ไชยญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
11.2 นางอำไพ  พิกุลหอม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
11.3 นายณัฐพล  เหม็งทะเหล็ก โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ 
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11.4 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์ โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
11.5 นางสาวสมหญิง  ฟองมัน           โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 

 12. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ประกอบด้วย 
       กรรมการชุดที ่1 

12.1 นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการ 
12.2 นางพนมพร อุบลศรี โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
12.3 นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการ 
12.4 นายวัชรวิชญ์  กวดนอก โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม กรรมการ 
12.5 นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ 

    กรรมการชุดที่ 2 
12.1 นางสาวอนิญญา  วงศ์ธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
12.2 นางปราณี  สอดสี โรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการ 
12.3 นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
12.4 นางสุทิศา  ตาเจริญเมือง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
12.5 นางสาวจิตโสภิณ กองอะรินทร ์ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

 13. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ประกอบด้วย 
13.1 นายกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
13.2 นางสายสมร  จิตต้ัง โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
13.3 นางทิพวรรณ์ บุญเป็ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
13.4 นางสาวภัชษนันฑ์  พรมเกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
13.5 ว่าท่ีร.ต.ชินวัตร แสนหลวง     โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล      กรรมการและเลขานุการ 

  14. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ประกอบด้วย 
14.1 นายสากล  คิดอ่าน โรงเรียนวงัเหนือวิทยา               ประธานกรรมการ 
14.2 นางศิริพร วอนมณี โรงเรียนเถินวิทยา    กรรมการ 
14.3 นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการ 
14.4 นายสุรเชษฐ์  ชมบุญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
14.5 นางศุทธินี ไชยรินทร ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี           กรรมการและเลขานุการ 

 15. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ประกอบด้วย 
15.1 นายวสันต์ สายเหมย โรงเรียนเถินวิทยา    ประธานกรรมการ 
15.2 นางสาวปานวาด วัชรชวาลา โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร    กรรมการ 
15.3 นางสาวรติญา พงสุภา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา    กรรมการ 
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15.4 นางปารณีย์ บุญสม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
15.5 นายบรรเจิด สระปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการรับลงทะเบียน รวบรวม สรุปผลการแข่งขัน และรายงานผ่านระบบออนไลน์   มีหน้าท่ี 
ประสานงาน รับลงทะเบียนคณะกรรมการ และนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน สรุปรายงานผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

3.1 ว่าท่ี ร.ต.สง่า  จุราเพชร      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
3.2 นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
3.3 นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
3.4 นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
3.5 นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ        โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
3.6 นางสาวอรพรรณ  มหาวัน     โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการ 
3.7 นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  กรรมการ 
3.8 นางวิไลวรรณ  วงศ์สวัสด์ิ       โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร   กรรมการ 
3.9 นายอุเทน  ระวังวงศ์      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการ 
3.10 นายประวิทย ์ คำพันธ์     โรงเรียนวงัเหนือวิทยา    กรรมการ 
3.11 นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าท่ี จัดสถานที่แข่งขัน ตามรายการแข่งขันแต่ละประเภทและห้องกรรมการ
กลางสำหรับรายงานผลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

4.1 นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร ประธานกรรมการ 
4.2 นายธีรยุทธ กสิรักษ์      โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร    กรรมการ 
4.3 นายเอกสิทธิ์  เป้ียปลูก     โรงเรียนเตรียมอุดมฯเขลางค์นคร    กรรมการ 
4.4 ว่าท่ี ร.ต.สง่า  จุราเพชร      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
4.5 นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์     โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
4.6 นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 

  4.7  นายอาดิศร     จอมใจ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
  4.8 นายสหชาติ     วิลังคะ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
          4.10 นางวิไลวรรณ์  วงศ์สวัสด์ิ       โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร  กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าท่ี ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียม เครื่องเสียง วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์ ติดต้ังให้พร้อมใช้ และบันทึกภาพ ตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

5.1 ว่าท่ี ร.ต.สง่า    จุราเพชร       โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
5.2 นายชัยสิทธิ์      วงษ์คำ  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา   กรรมการ 
5.3 นางวิไลวรรณ   วงศ์สวัสด์ิ        โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร   กรรมการ 
5.4 นายอุเทน        ระวังวงศ์      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     กรรมการ 
5.5 นายอาดิศร       จอมใจ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
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5.6 นายสหชาติ      วิลังคะ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
5.7 นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม        กรรมการ 
5.9 นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่จัดบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) น้ำดื ่มสำหรับ
คณะกรรมการและนักเรียน ตามสถานท่ีแข่งขัน  ประกอบด้วย 

6.1 นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์           โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
6.2 นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
6.3 นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
6.4 นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
6.5 นางสาววรรษวดี   จ๋ีแควะ           โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
6.6 นางสาวมัณฑนา   ก๋าแก่น           โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
6.7 นางสาวอรพรรณ  มหาวัน     โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จัดทำแบบประเมินผล ประเมินผล และสรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขัน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดลำปาง รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  
ประกอบด้วย 

7.1 ว่าท่ี ร.ต.สง่า  จุราเพชร       โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
7.2 นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
7.3 นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์   โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
7.4 นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
7.5 นางสาวอรพรรณ  มหาวัน     โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
7.6 นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา   กรรมการ 
7.7 นางวิไลวรรณ  วงศ์สวัสด์ิ     โรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร   กรรมการ 
7.8 นายอุเทน  ระวังวงศ์      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     กรรมการ 
7.9 นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
7.10 นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล   โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ 

สนามแข่งขันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา) 

 
1. นายนิรันดร์        หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    ประธานกรรมการ  
2. นายชาญเจริญ     ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นายประกรณ์      ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
4. นางวิไลภรณ์      คำภิระปาวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
5. นายทรงพล        เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
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6. นายศิวดล         กุลฤทธิกร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 

7. นายทศวัฒน์     หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 

8. นางรัตนา          มั่นคง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  กรรมการ 

9. นางอรนุช          ปานแม้น ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  กรรมการ 

10. นางสาวดวงพร    สมจันทร์ตา ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล  กรรมการ 
11. นางดอกรัก        ทานิล ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาฯ กรรมการ  
12. นางสาวปิยะณัฐ  นันทการณ์ ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา  กรรมการ 
13. นายวิแทน         ปวกพรมมา ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
14. นางอรพนิ         ควรสุวรรณ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  กรรมการ 

15. นายเอกณัฏฐ์     ใจลา ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 

16. นางจีราภรณ์     สุขศิริพีรนันท์ ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา  กรรมการ 

17. นางสาววัลยา    แก้วน้อย ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา  กรรมการ 

18. นายสกัด          รินฤทธิ์  ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  กรรมการ 

19. นางสาวปัทมา    มณีเพชร ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการ 

20. นางณาลัย         รินฤทธิ์  ครูโรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย์  กรรมการ 
21. ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู   เรือนคำ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  กรรมการ 
22. นางสาวอรทัย    สมจันทร์ตา ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา  กรรมการ 
23. นางณิชกานต์    ทิพพระหา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
24. นางรัตติกาล     เงินมูล  ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา  กรรมการ 
25. นางนวลจันทร์   ฮวบน้อย ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา  กรรมการ 
26. นางวันวิสา       แสนปิง ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา  กรรมการ 
27. นางสาวสุพิศ     แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
28. นางวราภรณ์     สุภายะ  ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  กรรมการ 
29. นางอารีย์         มหาพรหม ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  กรรมการ 
30. นางสาวสุพัตรา  ชัยธีรธรรม ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  กรรมการ 
31. นางพรรณิภา     ฉันทะวงค์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
32. นางดวงดาว      เรือนอินทร์ ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา  กรรมการ 

 
33. นางสาวนิภา      ประกาย  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา  กรรมการ 
34. นางสมจิตร        สายปินตา ครูโรงเรียนสบจางวิทยา  กรรมการ 
35. นายณัฐพงศ์       วงศ์ทองจันทร์ ครูโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 
36. นายทวีวัฒน์       มณีจักร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
37. นางสาวแววดาว   รู้เพียร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จังหวัดลำปาง 

1. นายนิรันดร์        หมื่นสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายชาญเจริญ     ซื่อชวกรกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นายประกรณ์      ผันผาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นายทรงพล        เฟื่องฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ  
5. นางวิไลภรณ์       คำภิระปาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
6. นายทวีวัฒน์        มณีจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    2.1) คณะกรรมการกองกลาง ประกอบด้วย 

1. นายทวีวัฒน์         มณีจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแววดาว    รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
3. นายวิญญู            ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ(ตัวแทน เขต 1) 
4. นางสาววราภรณ์    สุภายะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการ(ตัวแทน เขต 2) 
5. นางรัชนี              กามาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ(ตัวแทน เขต 3) 
6. นางสาวศศิมน       ศรีกุลวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสุธาลิณี     ต้ังตัว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      2.2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตามกิจกรรมที่แข่งขัน ประกอบด้วย ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
                 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางสาวณัฐชญา ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางเยาวนุช   ใจจิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางนันทิยา กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นายนนทวัฒน์   ศรีชัยวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
6. นางสาวชุลีพร  พูลทวี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
7. นางธัญลักษณ์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
8. นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9. นางสาววิจิตรา   ทรงศรีสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสิน 
1. นางณัฐวรา ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวตรีนุช  เพชรแสนงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นางกชพรรณ ต๋ันตุ้ย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
4. นางสาวอัจฉิมา   พันธุ์อร่าม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
5. นางสาววรัญญา  แว่นแก้ว โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
6. นางแววดาว  เมืองใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

          2. คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
                  คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางนันทิยา กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
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3. นายนนทวัฒน์   ศรีชัยวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวชุลีพร พูลทวี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นางณัฐวรา ดอนดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
6. นางเยาวนุช ใจจิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
7. นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
8. นางสาวณัฐชญา   ยศข่าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9. นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางธัญลักษณ์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางจิรารัตน์   วงศ์วิไล โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นางเมตตา   ดวงสนม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
4. นายธนากร ทำมาตา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวจิรัฐติกาล    ขวัญธนนภา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวบรรณฑรวรรณ  อินต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

             3. คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3  
                    คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางสาวฟองสิริ   ธรรมธิกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย์  พลงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวคณฑรี   สุทธนี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นางสาวธนิดา คำวินิตย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางรัชนก   ต้ังใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายธีรพันธ์   ปงกาวงค์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบัณฑิตา เรือนมา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการ 
4. นางจีราภรณ์  สุขศิริพีรนันท์ โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวพิชญาภัค   เทิศโรจนชัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 
6. นายณัฐพงค์   วงศ์ทองจันทร์ โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
                   คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางสาวฟองสิริ   ธรรมธิกูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนก  ต้ังใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวธนิดา  คำวินิตย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นางสาวคณฑรี   สุทธนี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

        คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นายอดุลย์ พลงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
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2. นางจริยา   โชติคณากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นางรัตนา มั่นคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
4. นางเบญญทิพย์   ธิกานนท์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
5. นายวิแทน  ปวกพรมมา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

         5. คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3 
                 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางสาวแววดาว  รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางศิธาศินี   อินคำเช้ือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

                    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางสาวชนกกานต์    เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางปารมี   สุปินะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองกรรมการ 
3. นายสกัด รินฤทธิ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 
4. นางขวัญณภัทร พันอินทร ์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ 

5. นางสาวปัทมา มณีเพชร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
          6. คณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4–6 
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางสาวอ้อมฤทัย ใจอินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแววดาว   รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางศิธาศินี อินคำเช้ือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุจิรัตน์   เป็งสา  โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนากานต์   ก้อนแหน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
4. นางสาววันวิสา แสนปิง โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการ 

5. นายเอกชัย จันทร์ตา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
            7. คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นายวิญญ ู ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายอรรถสิทธิ์  ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวทิพย์สุดา   มะโนวงั โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวณัฏฐณิชา   จันทร์ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางสาวสุนิสา อินทร์จักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาวรรณ   อุตจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
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3. นางสาวเกตุฤดี   ราชไชยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
4. นางสาวนิภาพร   เขียวอ่อน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวทิพวรรณ  นันทะสี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สามปันสัก โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นายอรรถสิทธิ์ ศรีแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายวิญญ ู ครองตาเนิน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวสุนิสา อินทร์จักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวณัฏฐณิชา   จันทร์ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
5. นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางสาวทิพย์สุดา มะโนวงั โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางบุณฑริกา วงค์คำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา  ต๊ะนางอย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสาวปิยะณัฐ   นนัทการณ์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวณัฐวรา จักรรถ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 

6. นางนิตยา  สมบุญ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวธนวดี   กระจ่างจิต โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ 
8. นางกัญญ์พิดา  กันธิมา โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางสาวเด่นดาว  ทะนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  กาสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวทัศนกานต์  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นายอาทิตย์  พงศ์สุพัฒน ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนารีรัตน์   รุ่งเรือง โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นายสนธยา   บุญคำ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
4. นางพิสมัย   ศรีสุขา โรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวดวงพร   สมจันทร์ตา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
6. นางดวงดาว   เรือนอินทร ์ โรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

          10. คณะกรรมการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นางกัญญา  ศรีสะอาดรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวเด่นดาว ทะนันชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
4. นางสาวทัศนกานต์  โพธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นายมงคล    กาสา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางลดาวัลย์   คำวินิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
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3. นายเอกณัฏฐ์   ใจลา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
4. นายธนาพัทธ์ ศรีเทพ โรงเรียนเสริมงามพิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวพัชราพร   จามรี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

          11. คณะกรรมการการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นายอภิรมย์   เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรวรรณ พันธุ์ปรีดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นายอภิรมย์   เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายดุษฎ ี  ศรีทรงราช โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นายธีรยุทธ  กสิรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
4. นายอาทิตย์   หมื่นคิด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
5. นายประเทือง   ภูเขียว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาววนิดา บุญมี โรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ 

7. นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร โรงเรียนแม่พรกิวิทยา กรรมการ 

8. นายชิษณุชา มณีจักร โรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการ 

9. นายปรัชญา จันทร์แก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ 

10. นางสาววรวรรณ พันธุ์ปรีดา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 

11. นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
12. คณะกรรมการการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 
1. นายศิวดล   กุลฤทธิกร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจินดารัตน์   สุวรรณรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

          คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นางสาวจินดารัตน์   สุวรรณรินทร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร   ปุกคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวลัดดาวัลย์   วงศ์ชุ่ม โรงเรียนเถิยวิทยา กรรมการ 
4. นางสาววิภา  มะโนวรรณา โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ 
5. นายทักษ์ดนัย พรมมินทร ์ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 

6. นางสาวรุ่งทิพย์ สุนันตา โรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการ 

7. นายอมรเทพ วงศ์ธิมา โรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 

8. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา กรรมการ 

9. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
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13. คณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   
 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน 

1. นายอาทิตย์   ยี่แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นายสันติชัย ไชยดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
3. นายอภิรัตน์ กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

         คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
1. นายอาทิตย์   ยี่แก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบวรภัค   เขียวคำอ้าย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายปรภูมิ   อินจับ โรงเรียนแม่พรกิวิทยา กรรมการ 
4. นายวราวุฒ ิ แก้วสุรินทร์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการ 
5. นางอนัญญา ริดเดิล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการ 
6. นางณาลัย รินฤทธิ์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ กรรมการ 
7. นายสันติชัย ไชยดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
8. นายทวีวัฒน ์ มณีจักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการ 
9. นายอภิรัตน์ กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน  รวบรวม  สรุปผลการแข่งขัน และรายงานผ่านระบบออนไลน์       
มีหน้าท่ีประสานงาน รับลงทะเบียนคณะกรรมการ และนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน  สรุปรายงานผลการแข่งขัน  
ประกอบด้วย 

3.1 นายทวีวัฒน ์ มณีจักร ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวคณฑรี สุทธนี กรรมการ 
3.3 นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน ์ กรรมการ 
3.4 นายศิวดล   กุลฤทธิก กรรมการ 
3.5 นางสาวณรีพร สุทธดุก กรรมการ 
3.6 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปัญญา กรรมการ 
3.7 นางสาวสุธาลิณี ต้ังตัว กรรมการ 
3.8 นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน ์ กรรมการและเลขานุการ 

      4. ฝ่ายสวัสดิการ    มีหน้าท่ีจัดบริการอาหารว่าง  อาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน  ตามท่ีสถานท่ีแข่งขัน  ห้องแข่งขัน อาคารบวรวิทย์ 
อาคารวิบูลพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และสนามแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ ประธานกรรมการ 
4.2 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ กรรมการ 
4.3 นายศิวดล กุลฤทธิกร กรรมการ 
4.4 นางสาวณรีพร สุทธดุก กรรมการ 
4.5 นายสาวณัฏฐณิชา จันทร์ปัญญา กรรมการ 
4.6 นางสาวสุธาลิณี ต้ังตัว กรรมการ 
4.7 นางสาวเด่นดาว ทะนันชัย กรรมการและเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    จัดทำแบบประเมินผล ประเมินผล และสรุปผลการประเมินการ
จัดการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง  รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย 

5.1 นายนนทวัฒน ์ ศรีชัยวรรณ ประธานกรรมการ 
5.2 นางณัฐวรา ดอนดี กรรมการ 
5.3 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย กรรมการ 
5.4 นางสาวณรีพร สุทธดุก กรรมการ 
5.5 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล กรรมการและเลขานุการ 

สนามแข่งขันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการดำเนินงาน  
การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 70 ปกีารศึกษา 2565 
1. นายนิรันดร หมื่นสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
3. นายทรงพล เฟื่องฟ ู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 
4. นายยมมา สุขหอม  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการ 
5. นางมณีรัตน์ ภิญโญ  ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
6. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ   กรรมการ 
7. นางสาวอันติกา เทพรักาาฤาชัย  ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา    กรรมการ 
8. นางอมรพรรณ สืบสม   ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา   กรรมการ 
9. นายวิทยา ปัญญาผาบ   ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาฯ   กรรมการ 
10. นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์  ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา    กรรมการ 
11. นายพนัชกร ไชยยานนท์  ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยา    กรรมการ 
12. นายมนตรี รุ่งฉัตร   ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   กรรมการ 
13. นางสมร ดีพัฒนกุล   ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    กรรมการ 
14. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว  ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา    กรรมการ 
15. นางสาวอำไพ รังน้อย  ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา    กรรมการ 
16. นางเกสร ศรีสวย   ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   กรรมการ 
17. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์  ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการ 
18. นายนพรัตน์  สวยฉลาด  ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    กรรมการ 
19.นางปภาดา รัตนประทีบ  ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม   กรรมการ 
20. นางอุทุมพร เกิดมงคล  ครูโรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย ์   กรรมการ 
21. นายสันษร วรรณแก้ว  ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา    กรรมการ 
22. นางณัฏฐณิชา ถาน้อย  ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา    กรรมการ 
23. นายอนุสรณ์ สุขยืน   ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา    กรรมการ 
24. นางสาวศรีวิกา กังวาฬ  ครูโรงเรียนเวียกมอกวิทยา   กรรมการ 
25. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์  ครูโรงเรียนเถินวิทยา    กรรมการ 
26. นางสาวบุศริน เหมทานนท์  ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   กรรมการ 
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27. นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา    กรรมการ 
28. นายณัฐภัทร ใจหมั้น   ครูโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา   กรรมการ 
29. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
30. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
31. นางจรรยา แจ้งมงคล   ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
32. นางเพ็ญนภา เต็มกันทา  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
33. นางชนิดาภา สายทอง  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
34. นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
35. นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
36. นายอธิบดี ศรีกอนติ   ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการ  
37. นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ 
38. ว่าท่ีร้อยตรีกำจร แสงงาม  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
39. นางอภิญญา ทะแกล้วพันธุ ์  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
40. นายอิสเรศ พรหมศิลป์  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นางสาวดารุณีย์ มีลาภ               ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
คณะกรรมการกลาง 
  1. นายมนตรี รุ่งฉัตร   ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประธานกรรมการ 
 2. นางสมร ดีพัฒนกุล   ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ  
 3. นางสาวอำไพ รังน้อย   ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา  กรรมการ 
 4. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์  ครูโรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 
 5. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์  ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกาตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
1. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  
 1. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    ประธานกรรมการ 
 2. นายนพรัตน์ สวยฉลาด   ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุรินทร์  อุ่นแสน  ครูโรงเรียนเถินวิทยา  กรรมการ 
 4. นางธัญสุตา     ณ ลำปาง  ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
2. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
 1. นายวรการ  ประพัฒน์สิร ิ  ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุสรณ์  สุขยืน   ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา  กรรมการ 
 3. นางสุริฉาย  มีเลข   ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการ 

 4. นายศรายุทธ  จักรเงิน   ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการ 
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
 1. นางสาวอันติกา  เทพรักษาฤาชัย ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นายพนัชกร  ไชยานนท์           ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  3. นางอมรภัค ธรรมสุภา  ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   กรรมการ 
  4. นางพัชรินทร์  สุภายอง  ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี   กรรมการและเลขานุการ 
 4. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
 1. นางสาวอันติกา  เทพรักษาฤาชัย ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา   ประธานกรรมการ 



- 60 - 
 

 2. นายณรงค์ศักดิ์  จะชาญ  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
  4. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ  ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา      กรรมการ 
  5. นายชลธิช ณ ลำปาง   ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการและเลขานุการ 
5. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
 1. นางสาวธมลวรรณ    ใจคำวัง  ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายวราวุฒิ  แก้วสุรินทร์  ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา      กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐธิดา  สายเครือมอย  ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
 6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 
 1. นายศุภกิจ  ยะแก้ว   ครูโรงเรียนสบจางวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทยา  คุณารูป   ครูโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา  กรรมการ 
 3. นายณัฐพล  ขัดสี   ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการและเลขานุการ 
7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
 1. นายปฏิภาณ  ใจซื่อ   ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวธัญภัสร์  เชียงพันธ์  ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการ 
 3.  นายอรรถพล  ปินคำ   ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
8. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
 1. นางเกสร  ศรีสวย   ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฏฐณิชา  ถาน้อย    ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายสันษร  วรรณแก้ว   ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา    กรรมการ 
 4. นายวิชาญ  ยาวิชัย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  กรรมการ 
 5. นางปภาดา  รัตนประทีป       ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 9. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
 1. นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์  ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 3. นางอมรพรรณ  สืบสม   ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  กรรมการ 
  4. นางเกษิณี  กันน้อม   ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
  5. นางรัตนา  คำตาบุตร   ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 10. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
 1. นางกิ่งเพชร  อินทร์แฝง       ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุทธิดา  ตันปะละ     ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน  ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา   กรรมการ 
  4. นางสาวบุศรินทร์  เหมทานนท์  ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 11. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
 1. นายปิยะดนัย  วิเคียน     ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายธนวัฒน์  ใจกันทา      ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  กรรมการ 
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3. นางสาวประภัสสร  ก๋าเขียว  ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  กรรมการ 
  4. นางสาวรัชชนก   วงศ์เขียว  ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 12. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 
 1. นางสาวอมรพันธุ์  วงศ์พุฒ ิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางนคร ประธานกรรมการ 
 2. นายปรัชญา  จินาวงค์   ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  กรรมการ 
 3. นายวิทยา  ปัญญาผาบ   ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
 4. นางรัตนา  คำตาบุตร   ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 13. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
 1. นางพนิดา สถาพร   ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    ประธานกรรมการ 
  2. นางมณีรัตน์  ภิญโญ   ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี  กรรมการ 
  3. นายรณกฤต  ซอนเสน   ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา   กรรมการ 
  4. นายปรัชญา  จินาวงค์   ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
14. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
 1. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์  ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 2. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน  ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ  
 3. นางอุทุมพร  เกิดมงคล   ครูโรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

สนามแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ วางแผนและอำนวยการฝ่ายต่าง ๆ  ลงทะเบียน ประสานงาน
คณะกรรมการตัดสิน ผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน  บริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินการเตรียมสถานที่แข่งขันร่วมกับศูนย์พัฒนาฯกลุ่มสาระฯ และ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
ประกอบด้วย 
๑. นายสุทิน  คงสนุ่น  ผู้อำนายการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานกรรมการ 

         ๒. นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร               รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววีณา  เจียรพินิจนันท์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เขลางค์นคร      รองประธานกรรมการ                          
๔. นายธีรยุทธ  กสิรักษ์              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร  กรรมการ 
๕. นางวิไลวรรณ์  วงศ์สวัสด์ิ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร     กรรมการและเลขานุการ  
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
         ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานท่ี การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ บริเวณการจัดงาน จัดทำแผนผัง
ในการดำเนินการแข่งขันและจัดสถานท่ีแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  วันท่ี 13 กันยายน 565 
          รายการที่ 1. การจัดการค่ายพักแรม  ม.๑ - ม.๓  

             ๒. การสร้างอุปกรณ์ให้บริการ  ม. ๔ - ม.๖ 
๑. นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์     รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกสิทธิ์  เป้ียปลูก    ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร  รองประธานกรรมการ 
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๓. นายธีรยุทธ์  กสิรักษ์  ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร   กรรมการ 
๔. นายนิติกร  เครือวัง  ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร     กรรมการ 
๕. นายเกรียงไกร  หลวงเขียว   ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร     กรรมการ 
๖. นายธนกฤษ  มากบุญ  ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร     กรรมการ 
๗. พนักงานบริการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์  กรรมการ 
๘. นางวิไลวรรณ์  วงศ์สวัสด์ิ ครโูรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางพรรณี  ใจสาร   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒ ฝ่ายระบบจราจร มีหน้าท่ี ดูแลและจัดระบบการจราจรภายในสถานท่ีแข่งขัน ประกอบด้วย 
๑. นายวิชาญ  ยาวิชัย    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร    ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรพล  ฤทธิไตรภพ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร     รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์ธร  จิตมนตรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร        กรรมการ 
๔. นายบุรฐิกรณ์  จันอินตา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการ 
5. นายบุญเรือง  เองเดียว           ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร กรรมการ 
6. นักศึกษาวิชาทหาร    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร        กรรมการ 
7. นายวีรภัทร  ใจยา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร           กรรมการและเลขานุการ  
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง น้ำด่ืม ให้คณะกรรมการในการตัดสิน ประกอบด้วย
๑. นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร ประธานกรรมการ 
๒. นางภัทรา  สุวรรณเทพ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภุมริน  ตันบุตร เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการ 
4. นางสาวนาฏอนงค์  สุวนันท์กิติโชค  เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร กรรมการ 
5. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ  ใจไหว  เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร กรรมการ     
6. นางสาวจิรกานต์  วงศ์ลังกา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร      กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวทรงพร  อ้วนล่ำ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่ จัดพิมพ์หนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในการประชุม                
พิมพ์รายการแข่งขัน  เอกสารประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วย 
๑. นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ เขลางค์นคร ประธานกรรมการ 
๒. นางเมตตา  ดวงสนม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร        รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอารียา  น้อยประถม ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการ 
๔. นางพรรณี  ใจสาร   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการและเลขานุการ  
๕. นางสาวนาฏอนงค์  สุวนันท์กิติโชค  เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.5 คณะกรรมการฝายพยาบาล มีหนาท่ี จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล และคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมงาน จัดเตรียมรถไว้ให้การบริการ และใหบริการด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ครู  บุคลากร และนักเรียน 
ประกอบด้วย 
1. นางสาวกชพรรณ  ต๋ันตุ้ย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  ประธานกรรมการ 
๒. นางเอมอร  ยกยอ   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอิศรินทร์  นายหว่าง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการ  
4. นางสาวนภาภรณ์  โพธิพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร   กรรมการ 
5. นายนพรัตน์ ทุ่งมีผล พนักงานบริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการ   
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6. ว่าท่ีร.ต.หญิง ณัฐวดี  อินทะวัง เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการ 
๒.6 คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าที่ สรุปผลการแข่งขัน ลงในเว็บไซด์การแข่งขัน และจัดทำเป็น
รูปเล่ม รูปแบบไฟล์  เพื่อนำเสนอ รายงานฝ่ายบริหาร และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นางวิไลวรรณ์  วงศ์สวัสด์ิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  ประธานกรรมการ 
๒. นางพรรณี  ใจสาร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร            รองประธานกรรมการ 
๓. นายภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร   กรรมการ 
๔. นางสาวปานวาด  วัชรชวาลา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร   กรรมการ 
5. นางสาวอมรพันธุ์  วงศ์พุฒ ิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการ 
6. นายเกรียงไกร  หลวงเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเขลางค์นคร  กรรมการและเลขานุการ 
1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          รายการที่ ๑ การจัดการค่ายพักแรม  ม.๑ - ม.๓ 
 ๑. นายเมธี   อ้วนล่ำ  โรงเรียนวงัทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสายใจ  แก้วสว่าง   ผู้ทรงคุณวุฒิ         รองประธานกรรมการ 
 ๓. ว่าท่ีร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝ้ัน  โรงเรียน บ้านปงถ้ำ   กรรมการ 
 ๔. นายประหยัด  ช่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    กรรมการ 

๕. นายจักรินทร์   จอมแก้ว  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๖. นายดำเกิง     ทิพกนก   ข้าราชการบำนาญ   กรรมการ 
๗. นายจีรวัฒน์  วงค์แก้วเขียว   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๘. นายเจนภพ  ยศบุญเรือง    โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   กรรมการ 
๙. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา            โรงเรียนวังเหนือวิทยา   กรรมการ 
๑๑. นายสมัย   ดำรงค์   โรงเรียนบ้านไร่     กรรมการ 

 ๑๒. นายเสถียร  คนหลัก    โรงเรียนวงัเหนือวิทยา   กรรมการ 
 ๑๓. นายสุวรรณ  ยียวน    โรงเรียนเวียงมอกวิทยา    กรรมการ 
 ๑๔. นายสงัด   ปลุกเสก   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     กรรมการ 
 ๑๕. นายสมเจตต์   ไปเร็ว   โรงเรียนบ้านแม่ตา    กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์ให้บริการ  ม. ๔ - ม.๖ 

๑.  ว่าท่ี ร้อยตรีสมพงษ์  คำเงิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์    โรงเรียนสบปราบวิทยา    รองประธานกรรมการ 
๓. นายฐิติ    นครสุวรรณ์   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
๔. นายเศกสรรค์   อิทธิผล   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
๕. นายสุรกิตต์ิ  จันต๊ะวงค์  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายปรัชญ์   มาวิเลิศ   โรงเรียนวงัเหนือวิทยา   กรรมการ 
๗. นางกัญกมล   ศรีจันทร์   โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   กรรมการ 

 ๘. นายประเสริฐ  ศุภชาติไพบูลย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
          ๙  นายเสกสรร  กาวินชัย   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     กรรมการ 

๑๐. นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา    โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการ 
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สนามแข่งขันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1.นายประกรณ์  ผันผาย   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
2.นายนัทธวัธน์   โยธา  ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   รองประธานกรรมการ 
3.นายวัชระ  มณีจักร  เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 
4.นางดรุณี รัตนศิริวัฒนกุล เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 
5.นายวิรัช  สาดา  เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการ 
6.นางสาวสุชัญญา  จำปาทอง เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสิน 
1.นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร  ศึกษานิเทศก์ สพม.ลำปาง ลำพูน   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา   รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวภัทรมาศ  ปินใจ ศึกษานิเทศก์ สพม.ลำปาง ลำพูน   กรรมการ 
4.นายลัญจกร  ผลวัฒนะ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
5.นางสุภาพร เจริญผล  ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการ 

สนามแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖5  
ระดับจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันท่ี ๑2 - 13 เดือน กันยายน ๒๕๖5 โดยรายงานตัวต้ังแต่ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
ณ ท่ีทำการแข่งขัน และเริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ – ๑3.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ประชุม วางแผน การดำเนินการอำนวยความสะดวก ออกกำหนดการ 
กำกบัติดตามงาน แก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 

  ๑.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย           ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี             รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ 

 ๑.๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการ 
  ๑.๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล     กรรมการ 

 ๑.๖   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา     กรรมการ 
 ๑.๗   ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา      กรรมการ 
 ๑.๘   ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา      กรรมการ 
 ๑.๙  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา     กรรมการ 
 ๑.๑0 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ   กรรมการ 

  ๑.๑1  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา     กรรมการ 
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  ๑.๑2   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา      กรรมการ 
  ๑.๑3  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม     กรรมการ 
  ๑.๑4   ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
  ๑.๑5   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง     กรรมการ 
  1.16 ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ    กรรมการ 
  ๑.๑7   ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัเหนือวิทยา    กรรมการ 
  ๑.๑8   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์   กรรมการ  
  ๑.๑9   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา   กรรมการ 
  ๑.20   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา    กรรมการ 
  ๑.21   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   กรรมการ 
  ๑.22   ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา    กรรมการ 
  ๑.23   ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา   กรรมการ 
  ๑.24   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พรกิวิทยา             กรรมการ 
  ๑.25   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา            กรรมการ 
  ๑.26   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา   กรรมการ 
  ๑.27   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   กรรมการ 
  ๑.28   ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   กรรมการ 
  ๑.29   ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   กรรมการ 
  ๑.30  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   กรรมการ 
  ๑.31  ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา    กรรมการ 
  ๑.32 ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
    ๒.๑. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน จัดเตรียมหน่วยการ
แข่งขัน เอกสารแนวทางการจัดงานและลงทะเบียนคณะกรรมการแข่งขัน หลักเกณฑ์การแข่งขันทุกกิจกรรม และ
จัดเตรียมวัสดุท่ีใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

๒.๑.1 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒.1.๒ นายสุทิน  คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นคร รองประธานกรรมการ 
 ๒.1.๓ นายณัฐวุฒิ ยะรินทร ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นคร  กรรมการ 

๒.1.4 นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
๒.1.5 นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
๒.1.6 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพทุกโรงเรียน    กรรมการ 
๒.1.7 นายเอกสิทธิ์ เป้ียปลูก  ครูโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นคร  กรรมการ 
๒.1.8 นายชยากร ชัยลังกา  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๒.1.9 นายสมศักดิ์ ธาริน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๒.1.๑0 นายสุรกิจ อุปนันท์  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๒.1.๑1 นายเสกสรร กาวินชัย  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
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๒.1.๑2 นายดุษฎี   ศรีปรัชญ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๒.1.๑3 นายบริหาร วันตัน  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๒.1.๑4 นายสกลศักดิ์ มีธรรม  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
๒.1.๑5 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
2.1.16 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
2.1.17 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
2.1.18 นางสาวนิติพร พรมกรณ์ ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
2.1.19 นางสาวศิริญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
2.1.20 นางอรพนิ สมเสียง  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
2.1.21 นายกิตติภัทร หมีดำ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ  
2.1.22 นางสาววันวิสา  นาละออง ครูอัตราจ้างโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
2.1.23 นางสาวกุญชณิกานต์  วางมือ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
2.1.24 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
2.1.25 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
2.1.26 นายจำรัสชาติ ไชยวุฒ ิ  ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน มีหน้าท่ีจัดประชุมสรุปข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ก่อนเริ่มการแข่งขัน

ตัดสินการแข่งขันทักษะและสรุปรายงานผลการแข่งขันส่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
ระดับชั้น ม.1 - 3 
ท่ี กิจกรรม วันที่แข่งขัน รายชื่อคณะกรรมการ

ตัดสิน 
โรงเรียน อำเภอ 

1 การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น  
ม.1 - ม.3 

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายมนูญ     กิติกุศล          
นายณัฐพงศ์  สีชะนะ 
นายชัยมงคล หินใหญ่          

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เมืองปานวิทยา 
เสริมงามวิทยาคม 

เมืองปาน 
เสริมงาม 

2 การจักสานไม้ไผ่  
ม.1 - ม.3 

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางชุติมน    เป็งแก้ว                
นายทักษะ    ก๋าเร็ว    
นายธนโชติ   วงค์ดวง 

แม่ทะประชาสามัคคี 
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
ห้างฉัตรวิทยา 

แม่ทะ 
เมือง 

ห้างฉัตร 
3 การแข่งขันการจัด

สวนถาดแบบช้ืน 
ม.1 - ม.3 

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายประเสริฐ   สืบสม          
นางดุจดาว  ต๊ะเข่ือนแก้ว    
นางปุณยนุช  พรหมไชยวงศ์ 

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
เมื่องปานพัฒนวิทย ์
วังเหนือวิทยา 

เมือง 
เมืองปาน 
วังเหนือ 

4 การแข่งขันการ
ประดิษฐ์ 
กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ  ม.1 - ม.3 

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางธมลพรรณ์   ยอดคำ         
นางสาวรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกา                        
นางเกศริน        คำเกตุ       

สบปราบพิทยาคม 
เวียงมอกวิทยา 
เวียงตาลพิทยาคม 

สบปราบ 
เถิน 

ห้างฉัตร 

5 การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ  ม.1 - ม.3 

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายสัจจา     สัจจะเดช          
นายพีรยุทธ   ต่อสกุลศักดิ์     
นายรุ่งโรจน์   วรรณาการ   

ไหล่หินวิทยา 
บุญวาทย์วิทยาลัย 
สบปราบพิทยาคม 

เกาะคา 
เมือง 

สบปราบ 
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6 การแข่งขันแปรรูป
อาหาร  ม.1 - ม.3
  

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายสกล        ศิริผ่อง          
นางมยุรี         แสงลุน     
นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธุ์      

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ลำปางกัลยาณี 

 
 

เมือง 
7 การแข่งขันการทำ

น้ำพริกผักสดเครื่อง
เคียง ม.1 - ม.3  

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางลาวัลย์    สมใจ          
นางสรัญญา   เรือนคำ        
นางระพี       ไกรภพ   

เถินวิทยา 
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
กิ่วลมวิทยา 

เถิน 
เมืองปาน 

เมือง 
8 การแข่งขันทำอาหาร 

คาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ม.1 - ม.3  

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางจันทกานต์  ดวงมาลา                    
นางสางจิรกานต์ วงค์ลังกา                       
นางทัดทรวง    เตชะแก้ว   

แม่สันวิทยา 
เตรียมอุดมฯเขลางค์นคร 
แม่เมาะวิทยา 

ห้างฉัตร 
เมือง 

แม่เมาะ 
9 การแข่งขันแกะสลัก

ผักและผลไม้   
ม.1 - ม.3  

๑2 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางประภัสสร  แก้วสถิตย์   
นางอุบล         พิทักษ์ทา       
นางยุพิน         ณ จันทร์ตา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุญวาทย์วิทยาลัย 
บุญวาทย์วิทยาลัย 

 
เมือง 
เมือง 

ระดับชั้น ม.4 - 6 
ท่ี กิจกรรม วันที่แข่งขัน รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน โรงเรียน อำเภอ 
1 การแข่งขันประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
ม.4 – ม.6   

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑3.๐๐ น. 

นายยุทธชัย    ฟูเต็มวงศ์ 
นายมานิตย์    ขอทะเสน      
นายสมบัติ     อัศวะสัย                  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สบปราบพิทยาคม 
 

 
 

สบปราบ 
 

2 การจักสานไม้ไผ่  
ม.4 – ม.6  

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายมธุรพจน์   วัฒนะนุกูล     
นายรัตนวัชร์    บุญลิขิตไชยยา                   
นายพศิน         อุตสาสาร            

แม่สันวิทยา 
ประชารัฐธรรมคุณ 
เถินวิทยา 

ห้างฉัตร 
งาว 
เถิน 

3 การแข่งขันการจัด 
สวนแก้ว ม.4 – ม.6
  

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายเดชพล    ตรีเพ็ชร          
นางนิพาพร    สุทธิลักษณ์                    
นายกฤษฎางค์  สุขเกษม        

ลำปางกัลยาณี 
บุญวาทย์วิทยาลัย 
เตรียมอุดมฯเขลางค์นคร 

เมือง 
เมือง 
เมือง 

4 การแข่งขันการประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.4 – ม.6 

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางอุบล       พิทักษ์ทา           
นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ     
นายชยากร  ชัยลังกา          

บุญวาทย์วิทยาลัย 
เสริมงามวิทยาคม 
แจ้ห่มวิทยา 

เมือง 
เสริมงาม 
แจ้ห่ม 

5 การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ม.4 – ม.6 

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นายสุรกิจ  อุปนันท์              
นายสัจจา     สัจจะเดช          
นายสมบูรณ์   พงษ์จะโปะ     

แจ้ห้มวิทยา 
ไหล่หินวิทยา 
แม่เมาะวิทยา 

แจ้ห่ม 
เกาะคา 
แม่เมาะ 

6 การแข่งขันแปรรูป
อาหาร ม.4 – ม.6 

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์                    
นางอำพันธ์   ณ ลำพูน       
นางมยุรี  แสงลุน 

สบปราบพิทยาคม 
อรุโณทัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สบปราบ 
เมือง 
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ท่ี กิจกรรม วันที่แข่งขัน รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน โรงเรียน อำเภอ 
7 การแข่งขันการทำ

น้ำพริกผักสดเครื่อง
เคียง ม.4 – ม.6 

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางสาวแจ่มจันทร์  งามตา   
นางจรรยา            พุทธา          
นางปราณี             มาลัยทอง 

เตรียมอุดมฯเขลางค์นคร 
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
มัธยมวิทยา 

เมือง 
เมืองปาน 

เมือง 
8 การแข่งขันทำอาหาร 

คาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ม.4 – ม.6  

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางสาวบัวบาน   มีเสียง                       
นางสาวจิรกานต์  วงค์ลังกา           
นางอนงค์วรรณ   ไชยเตกุล   

มัธยมวิทยา 
เตรียมอุดมฯเขลางค์นคร 
ลำปางกัลยาณี 

เมือง 
เมือง 
เมือง 

9 การแข่งขันแกะสลักผัก
และผลไม้   
ม.4 – ม.6 

๑3 ก.ย. ๖5 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

นางกิติยา       บุญพระคุ้มครอง     
นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ    
นางอำไพ         หิริโอ   

สบจางวิทยา                  
โป่งหลวงวิทยาฯ 
ห้างฉัตรวิทยา 

แม่เมาะ 
เมือง 

ห้างฉัตร 

๒.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม หน้าที่ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสวัสดิการอาหารว่าง
และน้ำด่ืม สำหรับคณะกรรมการตัดสิน และกรรมการดำเนินงานทุกท่านตามความเหมาะสม ประกอบด้วยคณะ
บุคคลดังต่อไปนี้ 

๒.3.๑ นางกนกกร กอไธสง     ประธานกรรมการ 
๒.3.๒ นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ    กรรมการ 
๒.3.๓ นางเสาวณีย์ รักมิตร     กรรมการ 
๒.3.๔ นางสาวศศิธร ขจรจิตต์     กรรมการ 
2.3.5 นางสาวชุติกานต์ ทามา     กรรมการ 
2.3.6 นายวิศิษฐ์ ช่ือหลาย    กรรมการ 
2.3.7 นายกิตติภัทร   หมีดำ     กรรมการ 
2.3.8 นางสาววันวิสา  นาละออง    กรรมการ 
๒.3.9 นางสาวกุญชณิกานต์  วางมือ          กรรมการ 
2.3.10 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
2.3.11 นายชยากร ชัยลังกา     กรรมการและเลขานุการ 
๒.3.12 นางนงนุช ห้องพ่วง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  มีหน้าที่ จัดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการแข่งขันใน

รายการแข่งขันทุกรายการ ให้เพียงพอ เหมาะสม จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ปล๊ักไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องพร้อม
จัดเก็บเมื่อแล้วเสร็จการแข่งขัน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

๒.4.๑ นายณัฐวุฒิ ยะรินทร ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นคร ประธานกรรมการ 
๒.4.๒ นายจักรินทร์ จอมแก้ว   รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   รองประธานกรรมการ 
2.4.3 นายสมศักดิ์ ธาริน      กรรมการ 
๒.4.4 นายสุรกิจ อุปนันท์      กรรมการ 
๒.4.5 นายเสกสรร กาวินชัย      กรรมการ 
๒.4.6 นายดุษฎี   ศรีปรัชญ์     กรรมการ 
2.4.7   นายสงัด ปลุกเศก      กรรมการ 
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๒.4.8 นายบริหาร วันตัน      กรรมการ 
2.4.9   นายอาทิตย์ หมื่นคิด      กรรมการ 
๒.4.10 นายสกลศักดิ์ มีธรรม      กรรมการ 

           ๒.4.11นายนราวุฒ ิ ประไพ      กรรมการ 
           ๒.4.12 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ  
           ๒.4.๑3 ลูกจ้างประจำโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นครทุกคน   กรรมการ 

2.4.14 นายเอกสิทธิ์ เป้ียปลูก ครูโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการ 
2.4.15 นายธีรยุทธ กสิรักษ์  ครูโรงเรียนเตรียมฯเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.4.16 นายจำรัสชาติ ไชยวุฒิ   ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.5 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและประเมินผล  มีหน้าท่ี ประมวลผล สรุปผลการแข่งขันทักษะ
วิชาการและประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขันในทุกด้าน สรุปผลการแข่งขันทักษะจัดทำแบบรายงานการ
ประเมินผลเสนอต่อประธานดำเนินงาน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ๒.5.๑ นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
 ๒.5.๒ นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย     กรรมการ 
 ๒.5.๓ นางเสาวณีย์  รักมิตร      กรรมการ 
 ๒.5.๔ นางสาวศศิธร ขจรจิตต์      กรรมการ 
 2.5.5 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย     กรรมการ 

๒.5.6 นายจำรัสชาติ ไชยวุฒ ิ     กรรมการและเลขานุการ 
๒.5.7 นางสาวกุญชณิกานต์  วางมือ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สนามแข่งขันโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้
กำหนดการแข่งขัน  ในวันท่ี  ๑๓   กันยายน  ๒๕๖๕ โดยรายงานตัวต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องท่ีทำ
การแข่งขัน และเริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการแข่งขัน ดังนี ้
          ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ             
ท่ีจะเกิดขึ้นให้สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา             ประธานกรรมการ 
นายกฤษฎา       มณีเชษฐา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานกรรมการ 
นายสมบัติ       จันทร์สุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองประธานกรรมการ 
นางทัดทรวง      เตชะแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                                               กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา  ไชยเหล้ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                                               กรรมการ 
นางสาวจีรณัฐ     เมืองมั่งค่ัง          ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                                               กรรมการ 
นายสมบูรณ์       พงษ์จะโปะ        ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                                               กรรมการ 
นายนิรันทร์        ศรีไชยพงศ์         ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                                               กรรมการ 
นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                                               กรรมการและเลขานุการ 
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        ๒.  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  หน่วยการแข่งขันท่ี โรงเรียน             
แม่เมาะวิทยา                       

 ๒. ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน จัดเตรียมหน่วย
การแข่งขัน เอกสารแนวทางการจัดจัดงาน หลักเกณฑ์การแข่งขันทุกกิจกรรม และจัดเตรียมวัสดุท่ีใช้ในการแข่งขัน 
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

นางสิริลักษณ์      สิทธิเทียนชัย ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา           ประธานกรรมการ 
นายพีรวุทธิ์            สีตาบุตร               ศึกษานิเทศก์ สพม.ลำปาง ลำพูน กรรมการ 
นางนิภา                ขันตรี               ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                         กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์      สว่างถาวรกุล      ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา                                              กรรมการ 
นายพงษ์สวัสด์ิ         สวัสดี ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม                                         กรรมการ 
นางวรนาฎ             สิทธิฤทธิ์            ครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม                                        กรรมการ 
นางกฤติกา             สืบสุติน ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                                                กรรมการ 
นางอารี                แก้วน้อย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
นางทรงลักษณ์        ชาวผ้าขาว ครูโรงเรียนแม่ทะพฒันาศึกษา กรรมการ 
นางมงคลยา           พานดง ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการ 
นางสาวสุทธาสินี      ไชยรังษี   ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม กรรมการ 
นางณัฏฐภัทร         ศรีเครือแก้ว ครูโรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย ์ กรรมการ 
นางสาวปุณยนุช      นนทสัย ครูโรงเรียนประชาราชวิทยา กรรมการ 
นางทับทิม             พิทักษ์เขตขัณฑ์   ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   กรรมการ 
นางลลิตา              ประชุมฉลาด ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการ 
นางสาวกัญญ์วรา     มูลยะ ครูโรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการ 
นางสาวธัญญารัตน์   เลาเงิน ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.เชาวน์วัศ    ร่วมชาติ ครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการ 
นางสาวจิตตินันท์     พูลผล ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
นางสาวสุวสิรินทร์    สุวรรณจักร ครูโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
นางดวงจันทร์         จันทะมาลา   ครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา กรรมการ 
นางสาววัชราภรณ์    สายวงค์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการ 
นายรณชัย             แก้วในชุมภูทอง ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยา กรรมการ 
นางสาวเยาวมาลย์   เช่ียวชาญ   ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยา กรรมการ 
นางประพิมพ์         จินตกสิกรรม   ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการ 
นางสาวจิตธกานต์   แผ่นคำ ครูโรงเรียนไหล่หินวิทยา กรรมการ 
นางสาวฉัตรชนก    ต้ือยศ ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการ 
นางสาวณัฐพร       รอดปิ่นดี ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการ 
นางสาวพนิดา       คำอ้าย ครูโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี กรรมการ 
นายชยพล            ชัยมงคลกุล ครูโรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการ 
นางสาวสราเนตร    ยนทะวงศ์ ครูโรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการ 
นางจันทนา          วังสมบัติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการ 
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นางสาวมนทิชา      หลวงแป้น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
นายปุณณภพ    มาปลูก     ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายคุณากร          แก้วเทพ            ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวภัทราวดี     ไชยยา     ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวสุปราณี      คำแปง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเบญจมาศ   จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                  ๒. ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดประชุมสรุปข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ก่อนเริ่มการ
แข่งขัน ตัดสินการแข่งขันทักษะและสรุปรายงานผลการแข่งขันส่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจกรรม ชื่อกรรมการตัดสิน โรงเรียน ห้องแข่งขัน 
เพลงคุณธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

นางสาวจิตธกานต์   แผ่นคำ            กรรมการ  
นางสาวพนิดา       คำอ้าย              กรรมการ 
นางกาญจนา        ขอน้อย             กรรมการ 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   

214 
ฟิสิกส์ 

เพลงคุณธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

นางสาวณัฐพร      รอดปิ่นดี            กรรมการ  
นายวัชรพงศ์       วงศ์วีระพันธุ์         กรรมการ 
นางสาวกัญญ์วรา   มูลยะ               กรรมการ 

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
โรงเรียนประชาราชวิทยา 
 โรงเรียนสบจางวิทยา 

ห้องสมุด 

โครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

นางพิกุลทอง        เปล่งศิริ             กรรมการ  
นางณัฏฐภัทร       ศรีเครือแก้ว        กรรมการ  
นางมนทิกา          แก้วในชุมภูทอง   กรรมการ 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์ 

อาคาร 2  
ชั้น 1 ห้อง
212,211 

โครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นางทรงลักษณ์     ชาวผ้าขาว          กรรมการ             
นางประพิมพ์       จินตกสิกรรม       กรรมการ 
นางธิดารัตน์        ศรีชัยตัน            กรรมการ 

โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา 
โรงเรียนแม่สันวิทยา  
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

อาคาร 1  
ชั้น 1 ห้อง
117,118 

ภาพยนตร์สัน้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอน
ปลาย 

นายพีรวุทธิ์        สีตาบุตร              กรรมการ 
นายสมชาย         ใจนันต๊ะ             กรรมการ  
นายชยพล          ชัยมงคลกุล         กรรมการ 
นายเกรียงศักด์ิ    จำปาอูป             กรรมการ 
นายเกรียงไกร       หลวงเขียว         กรรมการ 

ศึกษานิเทศก์ สพม.ลำปาง ลำพูน 
โรงเรียนเถินวิทยา      
โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
โรงเรียนประขารัฐธรรมคุณ   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เขลางค์นคร   

ศูนย์
ถ่ายทอด 

ละครคุณธรรม ละคร
ประวัติศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอน
ปลาย 

นางฆัสรากร        วงค์ไชย              กรรมการ 
นางสาวจิตตินันท์   พูลผล               กรรมการ 
นางสาวฉัตรชนก   ต้ือยศ                รรมการ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนเถินวิทยา      
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา   

หอประชุม 
เตโชวัฒนา 

เล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

นางสาวธัญญารัตน์ เลาเงิน              กรรมการ  
นายรณชัย           แก้วในชุมภูทอง   กรรมการ 
นายปรีชา          หล้ามะโน            กรรมการ 

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
โรงเรียนแม่พรกิวิทยา 

ห้องประชุม
ปัทมสิงขร 
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เล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นางรัชนก           ศรีชมภู              กรรมการ 
นางสาวณฐิพัทธ์    อูปทอง             กรรมการ 
นางอัญชลีพร       คำเด่นเหล็ก        กรรมการ 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อาร ี

ห้อง
อาเซียน 

มารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

นางสาววารินทร์   เหล่าสงคราม       กรรมการ 
นางวรนาฎ          สิทธิฤทธิ์            กรรมการ 
นางดวงจันทร์      จันทะมาลา         กรรมการ 

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
โรงเรียนเมืองปานวิทยา   

พุทธเมตตา 

มารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

นางปัทมา           สายอุปราช          รรมการ 
นางสาวทวีทรัพย์   ใจใหม่               กรรมการ  
นางมงคลยา        พานดง              กรรมการ 

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

นาฏศิลป์ 

สวดมนต์แปล  
สวดบาลีแปลอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 

นางกัญณภัทร     ชัยกานต์กุล          กรรมการ 
นางสายพิณ        กันไว                 กรรมการ 
นางชนกนนัท์      อุ่นอารมณ์           กรรมการ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา   

ห้องประชุม
เบญจรุกขา 

      ๒.๓ คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่  ร่วมตัดสินในกรณีท่ีกรรมการตัดสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และมี
จำนวนไม่ครบเกณฑ์ในกิจกรรม  ประกอบด้วย 
นางสาวขณิฐภรณ์   พรหมปลูก 
นางกานต์รวี         คำพันธ์   

ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

นายสากล            มะหิธิ    ครูโรงเรียนวงัเหนือวิทยา กรรมการ 
นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

    ๒.๔ คณะกรรมการดำเนินงานรับรายงานตัวลงทะเบียนและประสานงานการแข่งขัน  มีหน้าที ่ ต้อนรับผู้
มาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องตัวแทนนักเรียนและครูผู้
ฝึกสอนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมส่งเอกสารรับรายงานตัวประสานงานระหว่างกรรมการตัดสินการแข่งขันผู้ร่วมการ
แข่งขัน ตลอด จนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา  ประกอบด้วย            

       นางสาวมนทิชา      หลวงแป้น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา    ประธานกรรมการ 
       นางสาวสุปราณี      คำแปง  กรรมการและลขานุการ 
๑.การแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    นายณัฐวุฒิ   กันทะหมื่น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
๒.การแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    นายชนชนกร  คำต้ือ  ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
๓. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    นางสาวธนาวัลย์  ถามล ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
๔. การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    นางสาวนุชจรีย์  อุดม ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 

 
๕,๖ การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    นางสาวรติญา  พงสุภา  ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
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๗,๘ การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา  การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     นางมะลิวัลย์  ขวัญกิจศักดิ์ดา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ  
๙. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     นางสาววราภรณ์  อุพิริ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
๑๐. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     นางสาวรังษิยา  อินแถลง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
๑๑. การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
      นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งค่ัง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 

 
๑๒. การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       นางสุรีรัตน์  สุยะสืบ ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
๑๓. การแข่งขันสวดมนต์แปล สวดบาลีแปลอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา 
       นางทิวาพร  วัฒนานุกร ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 

       ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน สถานที่จอดรถ โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และเคร่ืองเสียง  ประกอบด้วย                 
นายธนากร          ทำมาตา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ 
นายนเรศ            อุดตุ้ย            เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นายอำพล           ชุมภูสืบ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นายศักดิ์ดา         ชมภูสืบ                       เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นายอนุชา           อุดมกิจ เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นายอำนวย         วงค์ษา ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

       ๒.๖  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตารางกิจกรรม สถานท่ี
แข่งขัน เอกสารแผ่นพับ แนะนำห้องแข่งขัน ห้องน้ำ โรงอาหาร เพื่อแจกให้ผู้มาร่วมงาน ถ่ายภาพ ประกอบด้วย  
นายปุณณภพ       มาปลูก         ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                              ประธานกรรมการ 
นายธนภัทร         เลาดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                          กรรมการและเลขานุการ 

        ๒.๗  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม   หน้าที่  ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสวัสดิการ
อาหาร อาหารว่างและน้ำด่ืม สำหรับคณะกรรมการตัดสิน และกรรมการดำเนินงานทุกท่านตามความเหมาะสม  
ประกอบด้วย                   
นางสาวภัทราวดี     ไชยยา     
นางสาวอันธิกา       มีเพีย 

ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

นายปิยวัฒน์          นันทะสี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางทัดทรวง          เตชะแก้ว ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางสาวณัฐธิรา       ม่านสืบ เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยา             กรรมการ 
นางสาวเพชรลดา    ศิริจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางสาวชลธิชา       โชติรัตน์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางสาวนิชธาวัลย์    ครองจริง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา             กรรมการ 
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นางสาวนิดารัตน์     ไชยรินคำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางสาวนิลรัตน์ชา   แจ้คำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางสาวรักษิณา      บุญทาแดง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางจันทร์             สุปน   เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางพรรณทิพย์       ทองเงา          เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นางเบญจมาศ        จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

       ๒.๘  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร มีหน้าที่  จัดเส้นทางจราจร อำนวยความ
สะดวกด้านสถานท่ีจอดรถ  และรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย         
นายวุฒิชัย       จาดแห ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ประธานกรรมการ 
นายนนทวัช     อินเขียว นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                 กรรมการ 
นายวรายุทธ    ต๊ะสิทธิ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                 กรรมการ 
นายจีรกิตต์ิ     ด้วงคำจันทร์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                 กรรมการ 
นายนภทีป์      อยู่กรุง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                 กรรมการ 
นายวีรชน       อุหม่อง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแม่เมาะวิทยา                 กรรมการ 
นายศราวุฒิ     สุวรรณเมือง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการ 
นายธนพงศ์     อภิวงค์งาม ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.๙  คณะกรรมการฝ่ายการสื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน  มีหน้าที่  รายงานผลการแข่งขัน
ทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบด้วย 
นายคุณากร          แก้วเทพ            ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      ประธานกรรมการ 
นางสาวมนทิชา      หลวงแป้น ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการ 
นางสาวภัทราวดี     ไชยยา     ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการ 
นางสาวสุปราณี      คำแปง ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการ 
นางสาวเบญจมาศ   จงสัมฤทธิ์ดี ครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

สนามแข่งขันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ระดับจังหวัดลำปาง ในวันพุธ ท่ี ๑4 
เดือน กันยายน ๒๕๖5 โดยรายงานตัวตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.     ณ ท่ีทำการแข่งขัน และเริ่มแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันดังนี ้
คณะกรรมการฝ่ายที่ 1 คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี ประชุม วางแผน ดำเนินการและอำนวยความสะดวก
ในการออกกำหนดการกำกับติดตามงาน แก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย        ประธานกรรมการ 
2.  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  รองประธานกรรมการ 
3.  ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา              รองประธานกรรมการ 
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4.  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี    กรรมการ 
5.  ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา     กรรมการ 
6.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา    กรรมการ 
7.  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการ 
8.  ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม    กรรมการ 
9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม    กรรมการ 
10.  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา      กรรมการ 
11. ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล     กรรมการ 
12. ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา      กรรมการ 
13. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม     กรรมการ 
14. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา      กรรมการ 
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา      กรรมการ 
16. ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก   กรรมการ 
17. ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา      กรรมการ 
18. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา      กรรมการ 
19. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา      กรรมการ 
20. ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง      กรรมการ 
21. ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม    กรรมการ 
22. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม    กรรมการ 
23. ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ      กรรมการ 
24. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา    กรรมการ 
25. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพฒันวิทย ์   กรรมการ  
26. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา    กรรมการ 
27. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา    กรรมการ 
28. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี   กรรมการ 
29. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา    กรรมการ 
30. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา    กรรมการ 
31. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา    กรรมการ 
32. ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา    กรรมการ 
33. ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา    กรรมการ 
34. ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายที่ ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หน่วยการแข่งขันท่ี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

๒.๑. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ีติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน จัดเตรียมหน่วยการแข่งขัน 
เอกสารแนวทางการจัดงาน หลักเกณฑ์การแข่งขันทุกกิจกรรม และจัดเตรียมวัสดุท่ีใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้การจัด
งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1.  นายนัษฐภัชร์   ไกรงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   ประธานกรรมการ 
2.  นางสุรัญจิต  วรรณนวล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร  รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กรรมการ 
4.  นางสาวสุทธิรัตน์  เกดุก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
5.  นางกนกกร กอไธสง  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
6.  นายรัฐศาสตร์พรคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการ 
7.  นางธัญญารัตน์ใหม่ทรายเปียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
8.  ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนลำปางกัลยาณี     กรรมการ 
9.  ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  กรรมการ 
10. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     กรรมการ 
11. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม     กรรมการ 
12. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนเถินวิทยา      กรรมการ 
13. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนเมืองปานวิทยา     กรรมการ 
14. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนวังเหนือวิทยา     กรรมการ 
15. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนแจ้ห่มวทิยา     กรรมการ 
16. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา     กรรมการ 
17. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา     กรรมการ 
18. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์     กรรมการ 
19. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนสบจางวทิยา     กรรมการ 
20. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนกิ่วลมวทิยา     กรรมการ 
21. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม     กรรมการ 
22. ครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ    กรรมการ 
23. นายพิพัฒพงษ์ หนุนครบุรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
24. นางสาวกนกพัชร มุดธิดา    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการ 
25. นางสาววินัฎฐา นันตะสุข     ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
26. นางนันทกานต์ แข็งแรง       ครูพี่เล้ียงเด็กพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวรสสุฑณ มาดหมาย   พนักงานราชการ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน มีหน้าท่ีจัดประชุมสรุปข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ก่อนเริ่มการแข่งขันตัดสินการ
แข่งขันทักษะและสรุปรายงานผลการแข่งขันส่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
 



- 77 - 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ กิจกรรม วันที่/สถานที่แข่งขัน รายช่ือคณะกรรมการตัดสิน 
1 การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่องทางการเห็น  
ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้อง E-Classroom 

1. นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด  
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  
2. นายอุเทน ขอน้อย   
    ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นางสาวพิชชาภา ตรียกูล       ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

2 การแข่งขันการเล่านิทานประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 

 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน 

3 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางร่างกาย  ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้อง E-Classroom 

1. นางธนพร สมุทธารักษ์         
    ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายอนชุา โสส้มกบ                                    
    ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ปิจดี         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

4 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้อง E-Classroom 

1. นางจุติพร จนัทะวงค์           
    ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้อง   
    ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายนาวนิ พลูสวัสด์ิ 
    ครูชำนาญการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

5 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทออทิสติก ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้อง E-Classroom 

1. นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์   
    ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่ม                                      
    ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นางสาวนิติพร พรมกรณ์            
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

6 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

ห้องสมุด 

1. นางชญาดา  ก๋าเร็ว                
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์                                 
    ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายนาวนิ  พูลสวัสด์ิ 
    ครูชำนาญการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

7 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.4-6 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

ห้องสมุด 

1. นายเกียรติศักด์ิ  ศรีเรืองหัด    
    ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นางสาวพัชรนันท์  ไชยวงศ์                                    
    พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  ปิจดี         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที่ กิจกรรม วันที่/สถานที่แข่งขัน รายช่ือคณะกรรมการตัดสิน 
1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท

บกพร่องทางการได้ยิน  ม.1-3 
14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

โรงอาหาร 

1. นางวริศรา ฝั้นคำอ้าย     
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายนิติกร เครือวัง 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
3. นายปฐวี มณีวงค์ 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 

2 การแข่งขันวาดภาพระบาย 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
สี ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

โรงอาหาร 

1. นางวริศรา  ฝั้นคำอ้าย 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นางสาวกนกวรรณ ตันดี                                
    พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายปฐวี มณีวงค์ 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 

3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ 
ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

โรงอาหาร 

1. นางสาวสุรัตนา แปงกุล         
    พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นางสาวอรทัย อามาตย์                              
    พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายนิติกร เครือวัง 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

โรงอาหาร 

1. นายนิติกร เครือวัง 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
2. นางสาวสิรินยา นันทชัย   
    ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นางพรพรรณ ไชยเมือง 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 

5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทออทิสติก ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

โรงอาหาร 

1. นายปฐวี มณีวงค์ 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 
2. นางสาวรินรดา ราศรี                                
    ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นางพรพรรณ ไชยเมือง 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 

6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเห็น  
ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นางพิมฉวี ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายศักด์ิสิทธิ์  สุวรรณกูล   
    พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
3. นายสรภูมิ เจียงสงวน         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
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7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นางพิมฉวี ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายศักด์ิสิทธิ์ สุวรรณกูล   
    พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
3. นายสรภูมิ เจียงสงวน         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

8 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  
ม.1- 3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นางพิมฉวี ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายศักด์ิสิทธิ์  สุวรรณกูล     
    พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
3. นายสรภูมิ เจียงสงวน         
    ครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

9 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.1- 3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นางพิมฉวี ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
 
2. นายศักด์ิสิทธิ์ สุวรรณกูล   
    พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
3. นายสรภูมิ เจียงสงวน         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

10 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทออทิสติก ม.1-3 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 
2. นายสรภูมิ เจียงสงวน         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว         
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-6 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นางพิมฉวี ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
2. นายเกษมสุข ฝั้นอา้ย   
    ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว         
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

12 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ม.4-6 

  
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน 

13 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  
ม.4-6 

   
ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน 

14 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.4-6 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 
2. นายเกษมสุข ฝั้นอา้ย   
    ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 
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3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว         
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

15 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทออทิสติก  
ม.4-6 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 
ห้องดูหนังฟังเพลง 

1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปางกลัยาณี 
2. นายสรภูมิ เจียงสงวน         
    ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว         
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ กิจกรรม วันที่/สถานที่แข่งขัน รายช่ือคณะกรรมการตัดสิน 
1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 

Paint ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ไม่กำหนดระดับชั้น 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

1. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น 
    ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
2. นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ 
    พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายนพรัตน์ สวยฉลาด 
    ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

2 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกาย ไม่กำหนดระดับชั้น 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

1. นายวิชาญ  ยาวชิัย 
    ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
2. นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ 
    พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายนพรัตน์ สวยฉลาด 
    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

3 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กำหนดระดับชั้น 

14 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

1. นายวิชาญ  ยาวชิัย 
    ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
2. นายสราวุธ แก้วมณีวรรณ 
    พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
3. นายนพรัตน์ สวยฉลาด 
    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

 
๒.3 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ี เบิก-จ่ายเกี่ยวกับการเงิน ในการจัดเตรียมและการแข่งขัน ประกอบด้วย
คณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นายจักรินทร์ จอมแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายชยากร ชัยลังกา   ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
4. นางนงนุช ห้องพ่วง   พนักงานราชการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๒.4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  มีหน้าที่ จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันในรายการ
แข่งขันทุกรายการ ให้เพียงพอ เหมาะสม จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ปล๊ักไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องพร้อมจัดเก็บ
เมื่อแล้วเสร็จการแข่งขัน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
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1. นางสาวนารีรัตน์  รีรักษ์   รอง ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
2. นายทักษะ ก๋าเร็ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
3. นายศิลป์ ปะละน่าน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
4. นายสลิต พิมวาปี  ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
5. นายณัฐพล ขัดสี  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
6. นายธนชาต ยืนยง  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
7. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรืองหัด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ  
8. นายสนิทพงษ์   วงค์โห ้ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
9. นายรักษ์พงษ ์ นิช่างทอง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
10. นายวัชระ อภิภูลทรัพย์ ครผูู้ช่วย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
11. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุล พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
12. นายนิกร เทพคีรี  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
13. นายศรายุทธ จักรเงิน พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
14. นายกษิดิศวร์ สายเปียง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
15. นายปฏิพล อุปนันท์  พี่เล้ียงเด็กพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
16. นายเกรียงไกร ป้อคำปัน พี่เล้ียงเด็กพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
17. นายเกษมสุข ฝ้ันคำอ้าย พี่เล้ียงเด็กพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
18. นายชนะพันธุ์ ชนกชลธาร ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
19. นายอนุสรณ์  ดวงสมบูรณ์ ลูกจ้าง ม.35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
20. นายสุบรรณ  อุดนัน  ลูกจ้าง ม.35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
21. นายนพรุจ ศรีเรือง  ลูกจ้าง ม.35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
22. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
23. นายเอกจิต กองทา  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.5 คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  มีหน้าท่ี อำนวยความสะดวกทางด้านการจราจร เข้า-ออก ให้กับ
คณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. ว่าท่ีร.ต.สุทธิชัย พวงทอง ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  ประธานกรรมการ 
2. นายกษิดิศวร์ สายเปียง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
3. นายเกรียงไกร  ป้อคำปัน พี่เล้ียงเด็กพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
4. นายชนะพันธุ ์ ชนกชลธาร ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
5. นายจง  แซ่มซ้อย  ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
6. นายชนะพันธุ ์ชนกชลธาร ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
7. นายนพพร สุเรียมมา ลูกจ้างเหมาบริการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
8. นายอนุสรณ์ ดวงสมบูรณ์ ลูกจ้าง ม.35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
9. นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ     กรรมการ 
10. นายศรายุทธ จักรเงิน พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการและเลขานุการ 
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๒.6 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนการแข่งขัน  มีหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน และรับลงทะเบียนการแข่งขัน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นางสุรัญจิต วรรณนวล ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร  รองฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เกดุก รองฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์ รองฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวสุพัตรา นามวงค์    ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง   กรรมการ 
6. นางสาววิชสุดา  มิ่งปรีชา  ครชูำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กรรมการ 
7.  นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
8. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
9. นส.สุพรรณิการณ์  อินทราภัย  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
10. นางสาวสุจิตรา สุขหล้า ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
11. นายธวัชชัย  อุตสาสาร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กรรมการ 
12. นางจิรัชยา  อินนันชัย  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กรรมการ 
13. นางสุมาไร   แป้นน้อย  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
14. นางสาววาสนา นันทะศักดิ์  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
15. นางสาวรสสุฑณ มาดหมาย  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
16. นางสาวลลิตา กาจารี  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
17. นางสาวปิยะนุช ต๊ิบวงศ์  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กรรมการและเลขานุการ 
๒.7 คณะกรรมการล่ามภาษามือ มีหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือให้แก่ นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน 
ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฤดี พานิช  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
3. นางสาวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
๒.8 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี เป็นพิธีกรดำเนินการตามกำหนดการ ให้ความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมแข่งขันประสานกับผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาประกอบการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้  
1. นางภาฎียา เพิ่มสุข  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  ประธานกรรมการ 
2. นางอัญชลีพร คำเด่นเหล็ก ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
3. นางสาวขวัญฤทัย คำฝาเช้ือ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการและเลขานุการ 
2.9 คณะกรรมตรวจเอกสารคัดกรอง และทะเบียน มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียนตรวจสอบ
เอกสารนักเรียน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  เกดุก รองฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุภาวรรณ  แก้วทิพย์   รองฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  รองประธานกรรมการ 
3. นางรวิพรรณ ยมสาร  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
4. นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
5. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
6. นางสาวสุพรรณิการ์ อินทราภัย ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา สุขหล้า ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
8. นางสาวอัญญารัตน์ เฌอกรู ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   กรรมการ 
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9. นางสุภาภรณ์ พิณภิรมย์ ครูชำนาญ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
10. นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
11. นางสุมาไร แป้นน้อย พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
12. นางสาววาสนา นันทะศักดิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
13. นางสาวลลิตา กาจารี  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
14. นางสาวณิชนันทน์ ดวงวะนา ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวรสสุฑณ  มาดหมาย  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.10 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานประจำห้องแข่งขัน  มีหน้าท่ี อำนวยความสะดวกคณะกรรมการและประสานงาน
คณะกรรมการกลาง พร้อมท้ังดูแลให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสวัสดิการอาหารว่างและน้ำด่ืม สำหรับคณะกรรมการ
ตัดสิน และกรรมการดำเนินงานทุกท่านตามความเหมาะสม ประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
2.10.1 ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก/ประสานงานคณะกรรมการกลาง (ห้องประชุมศรีสังวาลย์) 
1. นางสาวชญานิชฐ์ กาวิน ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิติกานต์  ปวงประสาท ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
3. นางสุทิศา  ตาเจริญเมือง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
4. นางสาวพัชรีรัตน์  สุเรียมมา พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
5. นางสาวบุญส่ง ต้ังอารมณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 
6. นางสาวสังวาล แสนวงค์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
2.10.2 ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก/ประสานงานคณะกรรมการ (ห้องดูหนังฟังเพลง) 
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกุล  พนักงานราชการ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯประธานกรรมการ 
2. นางสาวนพวรรณ  สารใจวงศ์  ครูพี่เล้ียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
3. นางสาวรสสุฑณ  มาดหมาย  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการและเลขานุการ  
2.10.3 ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก/ประสานงานคณะกรรมการ (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 
1. นายศรายุทธ จักรเงิน       พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวตุลาภรณ์ ขันเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
3. นางสาวญาสินีย์  พวงทอง  ครูพี่เล้ียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ  
2.10.4 ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก/ประสานงานคณะกรรมการ (ห้องประชุมใหญ่บริเวณใต้ถุน) 
1. นายธนเกียรติ  ไกรงาม      พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววาสนา  เรือนจำปา  ครูพี่เล้ียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
3. นางสาวลลิตา  กาจารี   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
2.10.5 ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก/ประสานงานคณะกรรมการ (ห้อง E-Classroom) 
1. นายนิกร  เทพคีรี   พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววาสนา นันทะศักดิ์  พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
3. นางสาวรสริน จำนง   พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
2.10.6 ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก/ประสานงานคณะกรรมการ (ห้องสมุด) 
1. นายวัชระ อภิภูลทรัพย์  ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริมา  เมฆปัจฉาพิชิต  ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการ 



- 84 - 
 

3. นางเบญจพร สินเปียง  ลูกจ้างเหมาบริการ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการ 
4. นางสาวอารานันท์  ศรีเวียง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางชุลีกรณ์ พรมวิชัย ครูพี่เล้ียงฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒.11 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี ประเมินผลการแข่งขันในทุกด้าน สรุปผลการแข่งขันทักษะ จัดทำ
รายงานการประเมินผลเสนอต่อประธานดำเนินงาน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีสังวาลย์ ประกอบด้วย
คณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย์   รักมิตร  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศศิธร ขจรจิตร์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
4. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
5. นางสาวนิติพร  พรมกรณ์  ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการ 
6. นางสาววินัฎฐา นันตะสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
7. นางนันทกานต์ แข็งแรง ครูพี่เล้ียงฯ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  8  กันยายน   พ.ศ.  2565 

 
(นายประสิทธิ์  อินวรรณา) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 


