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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที่  206/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 กลุ่มที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

------------------------------ 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ได้มอบให้โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จัดงำนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 กลุ่ม 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยจัดกำร
แข่งขันระหว่ำงวันที่ 5 - 6 ตุลำคม 2560 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 เพ่ือให้ได้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จึงได้มีกำรจัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 ตุลำคม 2560 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยดังนั้น อำศัยอ ำนำจ
ควำมในมำตรำ 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และ
มำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกและพิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ  
และประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยธีรศักดิ์  คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
  2. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศำสตร์ศิลป์  กรรมกำร 
  3. นำยประยุทธ  ครุธแก้ว   กรรมกำร 
  4. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร   
  5. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำร 
  6. นำยไชยรัตน์  พรกระแส  กรรมกำร 
  7. นำงสุนทร  สุคนธ์พำนิช  กรรมกำร 
  8. นำงจิรำภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมกำร 
  9. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมกำร 
  10. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้ำที่ ประสำนงำนครู และนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศำสตร์ศิลป์  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยไชยรัตน์  พรกระแส  กรรมกำร 
  3. นำงสุนทร  สุคนธ์พำนิช  กรรมกำร 
  4. นำงจิรำภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมกำร 
  5. นำงสำวศรีไพร ปุญญฤทธิ์  กรรมกำร 
  6. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
     2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  1. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมกำร 
  2. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  3. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมกำร 
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  4. นำงเสำวณีย ์ อรุณแจ้ง  กรรมกำร 
  5. นำงนันท์นภัส  มำกุล   กรรมกำร 
  6. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
  7. นำงนุศรำ  ศิริพงศ์สถำพร  กรรมกำร 
  8. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ  กรรมกำร 
  9. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
  10. นำงสำวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมกำร 
  11. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร   กรรมกำร 
  12. นำงฐิติมำ  แสงจันทร์  กรรมกำร 
  13. นำยวิทยำ  อินอยู่   กรรมกำร 
     2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  1. นำงวริยำภรณ ์ ธรัชอภิสวัสดิ ์ กรรมกำร 

 2. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  3. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  4. นำยประสงค์  ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
  5. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
  6. นำงสำวปั้นหยำ  สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมกำร 
  7. นำยขวัญชัย  สุขมำ   กรรมกำร 
  8. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  กรรมกำร 
  9. นำงวิไล   นิลทวี   กรรมกำร 
  10. นำงอุษำ  พุฒลำ   กรรมกำร 
  11. นำงสำวณัฐวรรรณ   มั่นใจ   กรรมกำร 
  12. นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมกำร 
  13. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมกำร 
  14. นำงสุมำลี  หมำกผิน  กรรมกำร 
  15. นำงลำวัณย ์ ถำพันธุ์   กรรมกำร 
  16. นำงสำวอนุธิดำ  แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
  17. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
  18. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่   กรรมกำร 
  19. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมกำร 

 20. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมกำร 
 21. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  กรรมกำร 
 22. นำยโพยม  ศิริพงษ์   กรรมกำร 

     2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  1. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
  2. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
  3. นำงสำวจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
  4. นำยเสน่ห ์ เขียวแก้ว  กรรมกำร 
  5. นำงกรรณิกำร์  รัตนำวิบูลย์  กรรมกำร 
  6. นำงค ำมี   ชัยรักษำ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวสวรส  ปำนเกิด   กรรมกำร 
  8. นำยเสน่ห ์ สุธีฐิติวัฒน ์ กรรมกำร 
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  9. นำงอรชพร  ญำณสว่ำง  กรรมกำร 
  10. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
  11. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  กรรมกำร 
  12. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมกำร 
  13. นำงกรนันท ์ เอ่ียมภูเขียว  กรรมกำร 
  14. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
  15. นำค ำรณ  อินทร์พ่วง  กรรมกำร 
  16. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
  17. นำงสมหมำย  เข็มคง   กรรมกำร 
  18. นำงสำววิมลมำศ ตันติกุล   กรรมกำร 
  19. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร 
  20. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
  21. นำงสำวศักดิ์ศรี  สำยสิน   กรรมกำร 
  22. นำยรำชันย ์ ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
  23. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  กรรมกำร 
  24. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   กรรมกำร 
  25. นำงสำวณัฐรินีย ์ สำยสมบูรณ์  กรรมกำร 
  26. นำงสำวจิรภัทร  ขำวทุ่ง   กรรมกำร 
  27. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย   กรรมกำร 
  28. นำงสำวธัญนภสัร ์ ยนต์นิยม  กรรมกำร 
     2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 1. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  กรรมกำร 
 2. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  กรรมกำร 
 3. นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
 4. นำยสุเทพ  มำคง   กรรมกำร 
 5. นำงเฉลิม   พรกระแส  กรรมกำร 
 6. นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ  กรรมกำร 
 7. นำงภรณี   กังวำล   กรรมกำร 
 8. นำงสมปอง  ปำนเมือง  กรรมกำร 
 9. นำยพนม   พุฒลำ   กรรมกำร 
 10. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  กรรมกำร 
 11. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น   กรรมกำร 
 12. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  กรรมกำร 
 13 นำงสำวศุภรัตน์  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 

 13. นำยชำนนท ์ ผ่องฉวี   กรรมกำร 
 14. นำงสำวสุภำพร  สีนวล   กรรมกำร 
 15. นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง   กรรมกำร 
 16. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์  กรรมกำร 
 17. นำยจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมกำร 
 18. นำยพัชรพงษ์  ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
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     2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
  2. นำยชัยณรงค ์ เขียวแก้ว  กรรมกำร 
   3. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
   4. นำยชัยณรงค ์ เขียวแก้ว  กรรมกำร 
   5. นำยก ำพล  สุนันทวนิช  กรรมกำร 
   6. นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมกำร 
   7. นำยสุเทพ  สิทธิโสภณ  กรรมกำร 
   8. นำยจรัส   สุริโย   กรรมกำร 
   9. นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ ์  กรรมกำร 
   10. นำงสำวพฤกษำ  เพ่ิมพูล   กรรมกำร 
   11. นำยดุลภัทร  บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
   12. นำยโอฬำร  จอกทอง  กรรมกำร 
   13. นำยรณชัย  จินำเกตุ   กรรมกำร 
   14. นำยอรรถพล  บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
   15. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยพันโท  กรรมกำร 
   16. นำยสุรเชษฐ์  ชูเตชะ   กรรมกำร 
   17. นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง   กรรมกำร 
   18. นำงสำวฉลองขวัญ รักถึง   กรรมกำร 
 19. นำยสำยชล  ด ำแลลิบ  กรรมกำร 
 20. นำงสำวสุนิษำ  เรืองอยู่   กรรมกำร  
     2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นำงรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมกำร 
   2. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมกำร 
   3. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
   4. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
   5. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมกำร 
   6. นำยคุณำกร  สุริยนต์   กรรมกำร 
 7. นำยศุภชัย  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
     2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   1. นำงสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมกำร 
   2. นำงกำญจนำภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 
   3. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
   4. นำงปทุมพร  ชมชัย   กรรมกำร 
   5. นำงมณชนก  หนูแก้ว   กรรมกำร 
   6. นำงวร ี  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
   7. นำยสุนัย   ศรีม่วง   กรรมกำร 
   8. นำงสำวเรวด ี ด่ำนกิตติไกรลำศ  กรรมกำร 
   9. นำงอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  กรรมกำร 
   10. นำงสำวกิตติยำ  ต้นกลั่น   กรรมกำร 
   11. นำยลิขิต  สอนเทียน  กรรมกำร 
   12. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
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   13. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง   กรรมกำร 
   14. นำงสำวดำรำพร  ซ้อนแดง  กรรมกำร 
   15. นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำพันธ์  กรรมกำร  
   16. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  กรรมกำร 
   17. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมกำร 
   18. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ   กรรมกำร 
   19. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
   20. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร  กรรมกำร 
   21. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมกำร 
   22. นำงสำวกฤติมำ  ตันสุวรรณ  กรรมกำร 
   23. นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
   24. ว่ำที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง   กรรมกำร 
     2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
  1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 

 2. นำงชนกำนต ์ กฤติธัญกช  กรรมกำร 
 3. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 

   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมกำร 
   5. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ  กรรมกำร 
   6. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  กรรมกำร 
   7. นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม  กรรมกำร 
   8. นำยวิรัตน ์ ตันติกุล   กรรมกำร 
   9. นำงแววดำว  อยู่สุข   กรรมกำร 
   10. นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร  
   11. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำร 
   12. นำงสำวธันยำภรณ ์ ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
   13. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมกำร 
   14. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
   15. นำงสำววภิำศิริ  ทำกะถำ   กรรมกำร 
   16. นำงสำวนริศรำ   ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
 2.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1. นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
 2. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
 3. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำร 
 4. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
 5. นำงสำวสุภำพร  สีนวล   กรรมกำร 
 6. ว่ำที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง   กรรมกำร 
 7. นำยจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมกำร 
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3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ ควบคุม ฝึกซ้อม และดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ                  
ทำงวิชำกำรให้กับนักเรียนที่เข้ำแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้ กรรมกำรประกอบด้วย 
 3.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนันธิชำ  เพ็ชรบัวจันทร์ 1. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร 
2 กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.4-ม.6 1. นำยอดิศักดิ ์ จนัทร์แป้น 1. นำงสำวสุจิตรำ  กลั่นทอง 
3 กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สืบค ำ 1. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก 
4 กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ม.4-ม.6 1. นำงสำวณัฐธิดำ  อัมพรภำค 1. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม 
5 กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ค ำ 1. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ 
6 กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.4-ม.6 1. นำงสำวณัฐณิชำ  สวนที 1. นำงเสำวนีย ์ อรุณแจ้ง 
7 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกชนันท์  ศรีด ี 1. นำงนันท์นภัส  มำกุล 
8 กำรแขง่ขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.4-ม.6 1. นำยฉัตรดนัย  พรน้อย 1. นำงฐิติมำ  แสงจันทร์ 
9 กำรแข่งขันปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดไีทย ม.1-ม.3 1. เด็กชำยกิตติพันธุ ์ เมฆเสือ 

2. เด็กชำยนำว ี มูลจันทร ์
3. เด็กหญิงอริสำ  ปิ่นม่วง 

1. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน 
2. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก 

10 กำรแข่งขันปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดไีทย ม.4-ม.6 1. นำงสำวกรกมล  น้อยทิม 
2. นำงสำวรัตนำกร  น่วมอ่ิม 
3. นำยวัฒนำ  บ้ำนกล้วย 

1. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ 
2. นำงฐิติมำ  แสงจันทร์ 

11 กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี ๑๑  
(๘ บท) ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยณัฐพงษ ์ สีมำรักษ์ 
2. เด็กชำยปรเมษฐ์  หงษ์เทศ 

1. นำงจรัสศร ี เขำเหิน 
2. นำยธีรพงษ ์ เข็มคง 

12 กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 
๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 

1. นำงสำวชวินมำดำ  วงศ์ษำ 
2. นำงสำวเพ็ญพิชชำ  พวงเงิน 

1. นำยธีรพงษ ์ เข็มคง 
2. นำงสำวนัทธิชำ  ลิ้มทอง 

13 กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดมิ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกันต์ศรำ  นำควิจิตร 
2. เด็กหญิงนพมำศ  ตรีข ำ 

1. นำงวันทนีย์  สุขเจรญิ 
2. นำยวิทยำ  อินอยู ่

14 กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดมิ) ม.4-ม.6 1. นำยจักรกฤษ  ถึงจันทร์ 1. นำยวิทยำ  อินอยู ่
 

 

 3.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชำยกีรต ิ สุธีรยงประเสริฐ 1. นำงทวีรัตน ์ เหรยีญทอง 
2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.4-ม.6 1. นำยณฐชนม ์ อินทพิบูลย์ 1. นำงสำวสุภำพร  นิรันดร์รัตนกิจ 
3 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร ์ประเภทสร้ำง

ทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณติศำสตร์ ม.1-ม.3 
1. เด็กชำยนิติภูมิ  สวัสด์ิมงคล 
2. เด็กชำยพุฒิพงศ์  เเสนสุขทวีทรัพย์ 
3. เด็กชำยภำณุ  เพ็ชรมณี 

1. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน 
2. นำงสุมำล ี หมำกผิน 
  

4 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร ์ประเภทสร้ำง
ทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณติศำสตร์ ม.4-ม.6 

1. นำยณัฐชนนท์  บัวพิมพ์ 
2. นำงสำวปำณิสรำ  มีหินกอง 
3. นำยพรเทพ  ปลูกสร้ำง 

1. นำงอำรีย์  สำเกกูล 
2. นำงวริยำภรณ์  ธรัชอภิสวัสด์ิ 

5 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร ์ประเภทบรูณำ
กำรควำมรู้ในคณิตศำสตรไ์ปประยกุต์ใช้ ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยธนัช  ค ำปำน 
2. เด็กหญิงภัทรำนิษฐ์  ไหมเหลี่ยม 
3. เด็กชำยศุภกร  ไกรกิจรำษฎ์ 

1. นำงลำวัลย ์ ถำพันธ ์
2. นำงประสงค ์ ทิพย์ธำน ี
  

6 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร ์ประเภทบรูณำ
กำรควำมรู้ในคณิตศำสตรไ์ปประยกุต์ใช้ ม.4-ม.6 

1. นำงสำวพำขวัญ  สำเกกูล 
2. นำยภูมิพัฒน์  พำนทอง 
3. นำยสุกฤษฏิ์  พระโยม 

1. นำงสำวป้ันหยำ  สุขโรจนบัณฑิตย์ 
2. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง 

7 กำรแข่งขันสร้ำงสรรคผ์ลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยวรปรัชญ ์ เขมรุจินนท์ 
2. เด็กชำยวิทวัส  ใบทองค ำ 

1. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห ์

8 กำรแข่งขันสร้ำงสรรคผ์ลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

1. นำยอนพัทย์  อินสด 
2. นำยเพ็ญชำต ิ พวงเงิน 

1. นำงปกำยดำว  ปำนอยู่ 
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ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
9 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กชำยภูวิชญะ  อุตสำหกิจ 1. นำงสมใจ  พงษ์สิงห ์

10 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นำยศิรชัช  อรุณเเจ้ง 1. นำงอุษำ  พุฒลำ 

11 
กำรแข่งขันต่อสมกำรคณติศำสตร ์(เอแม็ท) ม.1-ม.3 1. เด็กชำยณรงค์ชัย  ก้ำนศรีรัตน ์

2. เด็กหญิงศศิชำต ิ พวงเงิน 
1. นำงสำวอนุธิดำ  เเก้วสีม่วง 
  

12 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณติศำสตร ์(เอแม็ท) ม.4-ม.6 1. นำงสำวชำริณ ี กันนำ 1. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ 
13 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กชำยนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว 1. นำงวำริน  สอนง่ำยด ี
14 กำรแขง่ขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นำงสำวณัฐชยำ  หันจรุญ 1. นำงวิไล  นิลทว ี

 
3.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชำยจิรโรจน ์ เลิศล้ ำ 

2. เด็กชำยณัฐวีร ์ จรวุฒิพันธ์ 
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สำยนวล 

1. นำยเสน่ห ์ เขียวเเก้ว 
2. นำงสำวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม 
  

2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 1. นำยภู่สันติชัย  ภู่เจรญิ 
2. นำยรัฐนันท์  ด่ำนจิระมนตร ี
3. นำงสำวหนึ่งสตร ี สำยนวล 

1. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ 
2. นำงอรขพร  ญำณสว่ำง 
  

3 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณฌิำพรรณ  ทองสำด 
2. เด็กหญิงสุรวิวรรณ  อินทุ่ง 
3. เด็กหญิงอภิชญำ  อรุณเเจ้ง 

1. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์
2. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย 
  

4 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

1. นำงสำวจิรประภำ  ทศวำรจันทรำ 
2. นำยชัยโรจน ์ เทศทัน 
3. นำยสถำพร  บวบด ี

1. นำงอรชพร  ญำนสว่ำง 
2. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์
  

5 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์ 
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญำ  พรมเพ็ชร 
3. เด็กชำยเจนสรร  เพชรทูล 

1. นำงสำวจริยำ  เฉยเม 
2. นำงสำวจิรภัทร ์ ขำวทุ่ง 
  

6 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

1. นำงสำวชัชณำภรณ ์ น้ ำวน 
2. นำงสำวอำรียำ  น่วมทอง 
3. นำยเป็นหนึ่ง  ศิริกุล 

1. นำงสำววิมลมำศ  ตันติกลุ 
2. นำงสำวณัฐรินีย์  สำยสมบูรณ์  
  

7 กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยภูวดล  บุญจวง 
2. เด็กหญิงวรงค์ภรณ ์ ปกครอง 
3. เด็กหญิงสำวิตร ี ด้วงฟ  

1. นำงกรนันท์  เอี่ยมภเูขียว 
2. นำงสำวปำริชำต ิ ผำสุข 
  

8 กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 

1. นำงสำวชมภู่นุช  เลิศหำญ 
2. นำงสำวณัฐรัตน ์ หมอกมืด 
3. นำงสำวอภิภำวด ี มำกอยู ่

1. นำงสำวพรรรณิพำ  เมฆพัฒน์ 
2. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  

9 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยก้องภพ  ภู่ศร ี
2. เด็กชำยอิทธิพล  คชแก้ว 

1. นำยรำชันย์   ปิยะสิรเิชำวน์ 
2. นำงสำวสวรส  ปำนเกิด 

10 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์  
ม.4-ม.6 

1. นำยณัฐ  อินสวน 
2. นำยนิติ  เทียนบุตร 

1. นำยณรรตธร  คงเจริญ 
2. นำงค ำมี  ชัยรักษำ 

11 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศีลสนิท 
2. เด็กชำยนิติศำสตร ์ เเจ่มจันทร ์

1. นำยรำชันย์  ปิยะสริิเชำวน ์ 
  

12 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมิติ (3D) 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงประภำวรินทร ์ รุ่งโรจน์ 
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ขร 

1. นำยปฏิฬ  นำคทอง 
  

 
 



๘ 
 

    3.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไกรทอง 

2. เด็กหญิงพัชรพร  หล่อประดิษฐ์ 
3. เด็กหญิงลลิตำ  รอบุญ 
4. เด็กหญิงวรนิษฐำ  สืบด ี
5. เด็กหญิงแพรวำ  เจรญิศร ี

1. นำยวีรพล  ปำนด ำ 
2. นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง 
  

2 กำรประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 1. นำยกิตพิชัย  สังข์ทอง 
2. นำยณัฐพงษ ์ ศิริรัตน ์
3. นำยณัฐพงษ ์ บุญเที่ยง 
4. นำยณัฐสิทธิ ์ ใจด ี
5. นำยสิริเทพ  ศรีนุเสน 

1. นำยพนม  พุฒลำ 
2. นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
  

3 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กชำยถิรวัฒน ์ กิติวงศ ์
2. เด็กหญิงทักษพร  จิ๋วภู ่
3. เด็กหญิงภัคมล  เพิ้งจันทร์ 
4. เด็กชำยภำสกร  วัคเทอร ์
5. เด็กหญิงมนัสนันท ์ รัตนพล 

1. นำยชำนนท์  ผ่องฉว ี
2. นำยสำธิต  จันสิงขรณ ์
  

4 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นำงสำวกัญจนพร  ใจยืน 
2. นำงสำวจุฬำวรรณ  ปำนบุญ 
3. นำงสำวธิดำรัตน ์ พัดแดง 
4. นำงสำววำริณ ี ศิริโภคำ 
5. นำงสำวอำทิตยำ  โจทย์พิมำย 

1. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ 
2. นำยชำนนท์  ผ่องฉว ี
  

5 กำรประกวดภำพยนตรส์ั้น ม.4-ม.6 1. นำงสำวจำรุว ี ศรีบัว 
2. นำยณฐกฤษ  เดชวรพัทรกุล 
3. นำยนันทพงศ์  บุญแก้ว 
4. นำยวันเฉลิม  คลังกลำง 
5. นำงสำวอริสรำ  แก้วทอง 

1. นำงสมปอง  ปำนเมือง 
2. นำยกิตติศักดิ ์ น้อยค ำ 
  

6 กำรประกวดละครคณุธรรม ม.1-6 1. เด็กชำยกฤตยชญ ์ สีนวล 
2. นำงสำวกัลยำรตัน ์ รอดงำม 
3. เด็กชำยกิตติชัย  เขียวแก้ว 
4. นำยกิตพิชัย  สังข์ทอง 
5. เด็กชำยก้องเกียรต ิ เขียวข ำ 
6. เด็กชำยจิรภัทร  นกนำค 
7. นำยณฐกฤต ิ เดชวรภัทรกุล 
8. นำยณัฐพงษ ์ ศิริรัตน ์
9. นำยณัฐพงษ ์ บุญเที่ยง 
10. นำยต่อลำภ  วิเชียรสรรค ์
11. เด็กชำยทวีศักดิ ์ เอี่ยมมำก 
12. เด็กชำยธนกฤต  ชูเที่ยง 
13. เด็กชำยธนดล  บุญด ี
14. นำงสำวปัณฑณ์ัฐ  บุญธำนี 
15. นำยพิริยะพงศ ์ จันทร์ผึ้ง 
16. เด็กชำยวรินทร  ภรำดรเจรญิ 
17. เด็กชำยวิธำน  ครีบผำ 
18. นำยอัครชัย  กันเกต ุ
19. เด็กชำยณัฐภัทร  น ำทรัพย์รุ่งโรจน ์
20. เด็กชำยไตรภพ  แบ่งขุนทด 

1. นำยภำณุพงศ ์ คงเชื้อสำย 
2. นำงเฉลิม  พรกระแส 
3. นำยวันชัย  วงค์เทพนิวัติ 
4. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ 
5. นำงสำวสุภำพร  สีนวล 



๙ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
7 กำรประกวดละครประวัติศำสตร์ ม.1-ม.6 1. นำยชญำนิน  เสือแก้ว 

2. นำยชยำกร  สกขุนทด 
3. นำยชิษณุพงศ์  รวมพล 
4. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนัยจิต 
5. นำยณภัทร  มั่นหมำย 
6. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจด ี
7. นำยณัฐพัชร์  กุลธนำสริิโชต ิ
8. นำงสำวณิชำกร  นนทธ ิ
9. นำยธนวัฒน์  นุชค ำ 
10. เด็กหญิงธนัดดำ  ภควดีกุล 
11. นำยธวัชชัย  มั่นอ้น 
12. นำยนนท์ปวิธ  วงศ์วิเศษ 
13. นำยปัณณวัฒน ์ เทียมแสน 
14. นำยมงคล  ข ำฆ้อง 
15. นำยลัทธพล  ตรีข ำ 
16. นำยวรพล  โพธิ์ทอง 
17. นำยวิหำร  ทองเชื้อ 
18. นำยสนทรรศน ์ เกตุคง 
19. นำยสุวิจักขณ ์ อย่ำงรัตนโชต ิ
20. นำยเกียรติพงษ ์ อภิรัตน ์

1. นำยภำณุพงศ ์ คงเชื้อสำย 
2. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ 
3. นำยจักรกฤษณ ์ หมอกมดื 
4. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ 
5. นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง 
  

8 กำรประกวดเลำ่นิทำนคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กชำยธีรภัทร  แก้วเคลือบ 1. นำยสำธิต  จันสิงขรณ ์
9 กำรประกวดเลำ่นิทำนคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นำยอำทิตย์  จติสว่ำง 1. นำงเบญจมำภรณ์  เทียนทอง 

10 กำรประกวดมำรยำทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธีมำพร  ประเสริฐกุล 
2. เด็กชำยนฤนำถ  ประถมอินทร ์

1. นำยสุเทพ  มำคง 
2. นำยอภิสิทธ์ิ  มิ่งกลิ่น 

11 กำรประกวดมำรยำทไทย ม.4-ม.6 1. นำงสำวกำนต์ธิดำ  หิรัญธนวิวัฒน์ 
2. นำยพลพล  ทองอยู ่

1. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์ 
2. นำยกิตติศักดิ ์ น้อยค ำ 

 

3.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1. นำยกรุพล  อินทร์สุวรรณ 

2. นำยชโยธร  เกตอ่อน 
3. เด็กหญิงญำดำ  ฤทธิ์กลำง 
4. เด็กหญิงฐิติวรดำ  ทองยอด 
5. นำงสำวพัชรำภรณ ์ ช่วยหล ำ 
6. เด็กหญิงวีรดำ  ไฝสัมฤทธ์ิ 
7. นำงสำวศยำมล  รัตนปัญญำพล 
8. นำงสำวศุภิสรำ  เปรมกระสินธุ ์
9. นำงสำวสโรชำ  สดชื่น 
10. นำงสำวเครือฟ้ำ  สมบูรณ ์

1. นำยสำยชล  ด ำแลลิบ 
2. นำยสุเทพ  สิทธิโสภณ 
3. นำงสำวฉลองขวัญ  รักถึง 
  

2 กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 1. นำยณภัทร  น้อยเหมือน 
2. นำงสำวณัฎฐำ  รักถึง 
3. นำงสำวณัฐพร  พึ่งเพิ้ง 
4. นำยณัฐวุฒิ  อ่วมพรม 
5. นำยพรรณเดช  พรมภัคด ี
6. นำงสำวรำตร ี บัวงำม 

1. นำยวีรศักดิ ์ หมอกมืด 
2. นำยธณชัย  จินำเกต ุ
3. นำยโอฬำร  จอกทอง 
  

 
 
 



๑๐ 
 

 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 

  

7. นำงสำววรรณภิำ  วงศ์วัช 
8. นำงสำวสุภำภรณ ์ อรัญวงศ ์
9. นำงสำวสุภำภรณ ์ อรัญวงศ ์
10. นำยเชำวุฒม ์ เจรญิวงษ์ 

 

3 กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ(มวย) ม.1-ม.3 1. เด็กชำยชนำธิป  มำกจีน 
2. เด็กชำยชนินทร์  ส ำร ี
3. เด็กชำยชยำกร  วรส ี
4. เด็กชำยณฐนนท ์ คุ้มแสง 
5. เด็กชำยณัฐวุฒิ  วัรศร ี
6. เด็กชำยทรงพล  เหรียญเจริญ 
7. เด็กชำยวรชิต  ดวงแก้ว 
8. เด็กชำยศุภกฤต  ดวงอินทร์ 
9. เด็กชำยสุชำต ิ บุญมำก 
10. เด็กชำยเจษฎำภรณ ์ เพ็งยิ้ม 

1. นำยวีรศักดิ ์ หมอกมืด 
2. นำยธณชัย  จินำเกต ุ
3. นำยโอฬำร  จอกทอง 
  

4 กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ(มวย) ม.4-ม.6 1. นำยกรรณรัตน ์ กลิ่นขจร 
2. นำงสำวกำนต์  หิรัญธนวิวัฒน์ 
3. นำยจักรกฤษณ ์ อยู่คง 
4. นำงสำวจิรำพันธ์  ใหม่ใชย 
5. นำงสำวนิรชำ  จีนจำน 
6. นำยสิริเทพ  ศรีนุแสน 
7. นำงสำวสุวรรณำ  ชังทัด 
8. นำยเกียรติพงษ ์ อภิรัตน ์
9. นำยเกียรติศักดิ ์ พรมกลิ้ง 
10. นำยเขมรตัน ์ พรม 

1. นำยวีรศักดิ ์ หมอกมืด 
2. นำยธณชัย  จินำเกต ุ
3. นำยโอฬำร  จอกทอง 
  

5 กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยนิพิฐมนธ์  อู่ตุ้ม 
2. เด็กหญิงพิชชำพร  อำรีเอื้อ 

1. นำยจรัส  สุริโย 
2. นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง 

6 กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ  
ม.4-ม.6 

1. นำงสำวธนัชญำ  จันทร์แป้น 
2. นำงสำวอลิษำ  นำทะทอง 

1. นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ ์
2. นำยก ำพล  สุนันทวำนิช 

 
 
 

3.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  น้อยจันทร์ 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
2 กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.4-ม.6 1. เด็กชำยพัศย์สุภำ  ข ำแจง 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
3 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงแพรวำ  คชสิทธ์ิ 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
4 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กชำยชนำภัทร  จันทร์แป้น 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
5 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6 1. นำงสำวณัฐนร ี พุ่มชำ 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
6 กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวิปัศยำ  อินอยู่ 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
7 กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 1. นำงสำวอัญชนำ  พึ่งเรือง 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
8 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฬำรตัน ์ เลิกม๊อก 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
9 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 1. นำงสำวขวัญจิรำ  รักถึง 1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 

10 กำรแข่งขันประตมิำกรรม ม.1-ม.3 1. เด็กชำยนันทปรีชำ  สอนทุ่ง 
2. เด็กหญิงวีรยำ  บุตรนุช 
3. เด็กชำยสกนธ์  อยู่กลัด 

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
  

 



๑๑ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
11 กำรแข่งขันประตมิำกรรม ม.4-ม.6 1. นำงสำวจิรำวรรณ  ปำณะดิษฐ์ 

2. นำงสำวปนิดำภรณ ์ หมอกมืด 
3. นำงสำวไพลิน  จ ำเนียรกำล 

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
  

12 กำรแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกรณัฐ  แป้นเกิด 
2. เด็กหญิงกรพินธ ์ แก้วมำก 
3. เด็กหญิงกรรว ี ด ำด ี
4. เด็กชำยจักรพรรณ ์ รอดสิน 
5. เด็กหญิงฐิติมำ  กล่ ำเอม 
6. เด็กชำยทรงพล  เนียมแท่น 
7. เด็กหญิงธนัชชำ  ตำเปีย้ 
8. เด็กหญิงธีมำพร  ประเสริฐกุล 
9. เด็กชำยธีรภัทน์  ผำไข 
10. เด็กหญิงบุษกร  โคตรภักด ี
11. เด็กหญิงปญัญวิชช์  ยิ้มยวน 
12. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  นำควิจิตร 
13. เด็กหญิงพีชญำ  แดนอุดม 
14. เด็กหญิงภีรญำ  เกตุขำว 
15. เด็กหญิงวณิดำ  แดงทุ่ง 
16. เด็กหญิงวรำลักษณ ์ เพ็งอ่ ำ 
17. เด็กหญิงศศิประภำ  ข ำพงศ์ 
18. เด็กชำยสริิรัฐ  กลิ่นลูกอิน 
19. เด็กหญิงสโรชำ  ศรีบุระ 
20. เด็กหญิงอำรีรัตน ์ เป้ทุ่ง 
21. เด็กชำยอิทธิพล  คชแก้ว 

1. นำยทวีพงษ์  รอดสิน 
  

13 กำรประกวดวงดนตรสีตริง ม.1-ม.3 1. เด็กชำยตฤษนันท์  อินทร์เรือง 
2. เด็กชำยปุณยวัจน ์ กระพันเขียว 
3. เด็กชำยพิพัฒน์  แพทย์ไชโย 
4. เด็กชำยภำสกร  ถนอมทองพันธ์ 
5. เด็กชำยศิรชัช  อินทร์มำ 
6. เด็กชำยสิรภิพ  ศรีสวสัดิ ์

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
2. นำยเฉลิมพล  อินสอำด 
  

14 กำรประกวดวงดนตรสีตริง ม.4-ม.6 1. นำยธนกำญจน ์ เพ็ญศร ี
2. นำยธนชัย  กุลจันทร ์
3. นำยธนำวุฒ ิ สภำภักดิ ์
4. นำยพงศธร  เธียระวิบูลย ์
5. นำยภำคภูม ิ จันทร์เช้ือ 
6. นำยสิร ิ ข ำพงศ ์

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
2. นำยเฉลิมพล  อินสอำด 
  

15 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยศิรสิทธิ์  ทรัพย์ประเสริฐ 1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

16 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย 
ม.4-ม.6 

1. นำยฉัตรดนัย  พรน้อย 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

17 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงสุชำวด ี คงรักษำ 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

18 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

1. นำงสำวฐิติพร  ชูเตชะ 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

19 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทชำย 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยศุภวิชญ ์ มีสตัย ์
  

1. นำยโพยม  ศิริพงษ ์
  

 



๑๒ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
20 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย  

ม.4-ม.6 
1. นำยจักรภัทร  มุกดำ 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

21 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

22 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง  
ม.4-ม.6 

1. นำงสำวไอรฎำ  สิงห์โต 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
  

23 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภท
ชำย ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยพิพัฒน์  แพทย์ไชโย 
  

1. นำยโพยม  ศิริพงษ ์
  

24 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภท
ชำย ม.4-ม.6 

1. นำยนธีรบ  ศรีภูธร 
  

1. นำยโพยม  ศิริพงษ ์
  

25 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

1. นำงสำวเครือฟ้ำ  สมบรูณ ์
  

1. นำยโพยม  ศิริพงษ ์
  

26 กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกอร  อินผูก 
2. เด็กหญิงกรกนก  เลี่ยมประเสริฐ 
3. เด็กหญิงกฤตติกำ  ใจทิม 
4. เด็กชำยกองกล  จ่ำยหน ู
5. เด็กหญิงกัญญำรัตน ์ บุญมำก 
6. เด็กหญิงกุลจริำ  แก้วทอง 
7. เด็กหญิงชนกชีวำ  วงศ์ษำ 
8. เด็กชำยชยังกรู  แก้วทุ่ง 
9. เด็กชำยชัยวัฒน์  เสือมั่น 
10. เด็กหญิงณภัทร  บัวป้อน 
11. เด็กหญิงณัฐิน ์ หลำแก้ว 
12. เด็กชำยธนภัทร  อำรีรักษ์ 
13. เด็กชำยธนำกำร  ภักดีวงศ ์
14. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง 
15. เด็กหญิงนริศรำ  สิงหำ 
16. เด็กหญิงปกันรัตน ์ ค ำอั่น 
17. เด็กชำยปัณณธร  คงกระพันธ์ 
18. เด็กหญิงปณุฑร ี พำแก้ว 
19. เด็กชำยพิพัฒน์  แพทย์ไชโย 
20. เด็กหญิงพิมพล์ภสั  พรมทุ่ง 
21. เด็กหญิงวิลำสิน ี เอื้อจ ำนง 
22. เด็กชำยศุภชัย  แก้ววิเชียร 
23. เด็กหญิงสภำรัตน ์ รอดเกต ุ
24. เด็กชำยสริิภพ  ศรีสวัสดิ ์
25. เด็กหญิงสุมิตรำ  สุริยะลังกำ 
26. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พิม 
27. เด็กหญิงเธอเธียร  ศรีประเสริฐ 
28. เด็กหญิงเบญญภำ  คงหมื่นรักษ์ 

1. นำยคุณำกร  สุริยนต ์
2. นำยศุภชัย  ยงศ์เจำะ 
  

27 กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญำณัฐ  อยู่แย้ม 
2. เด็กหญิงจำรุกญัญ ์ กะนัน 
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บวบขม 
4. เด็กชำยณัชพล  เพื่อนรัก 
5. เด็กชำยณัฐวุฒิ  พูลสังข ์

1. นำงรัชนี  พุดซ้อน 
2. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว 
3. นำงสำวศุภนัดดำ  ค ำลือม ี
  

 
 



๑๓ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
  6. เด็กชำยรัตนกร  ศิลำ 

7. เด็กหญิงลลิตำ  รอบุญ 
8. เด็กชำยวิชชำกร  หมื่นรัก 
9. เด็กหญิงวิดำภำ  อยู่แย้ม 
10. เด็กชำยสรุชัย  คุ้มศักดิ ์

 

28 กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.4-ม.6 1. นำยคณิศร  คล้ำยแท้ 
2. นำงสำวฐิติมำ  พุ่มเรยีบ 
3. นำงสำวดวงจิต  ด่ำนกิตติไกรลำศ 
4. นำงสำวดวงใจ  ด่ำนกิตติไกรลำศ 
5. นำงสำวนริศรำ  พุดลำ 
6. นำยภูมิพัฒน์  พำนทอง 
7. นำยมงคล  แสนสุข 
8. นำยวสันต ์ ยอดอ่อน 
9. นำยหฤทธิ ์ ง้ิวดี 
10. นำงสำวอังคณำ  บุญหล ี

1. นำงรัชนี  พุดซ้อน 
2. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว 
3. นำงสำวศุภนัดดำ  ค ำลือม ี
  

29 กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทั่วดำว 
2. เด็กหญิงทิพรัตน ์ ค ำดี 
3. เด็กหญิงรัชธิชำ  ดีเอี่ยม 
4. เด็กหญิงศรำยุทธ  กล่อมทุ่ง 
5. เด็กหญิงศศิธร  ยอดเกลี้ยง 
6. เด็กหญิงอินถวำ  พุดซ้อน 

1. นำงรัชนี  พุดซ้อน 
2. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว 
3. นำงสำวศุภนัดดำ  ค ำลือม ี
  

30 กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.4-ม.6 1. นำยจักรกฤษณ ์ เพชรคง 
2. นำงสำวพัชชินี  พันธุ์วิไล 
3. นำงสำวรัฐนันท์  อินทร์จันทร์ 
4. นำยวีรภัทร  คล้ำยแท ้
5. นำยสหรัฐ  ศรีดำฟอง 
6. นำงสำวเสำวนีย ์ พันธุ์วิไล 

1. นำงรัชนี  พุดซ้อน 
2. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว 
3. นำงสำวศุภนัดดำ  ค ำลือม ี
  

31 กำรแข่งขันนำฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 1. นำงสำวกำนต์ธิดำ  เกิดป้อม 
2. นำงสำวฐิติมำ  พุ่มเรยีบ 
3. นำงสำวดวงจิต  ด่ำนกิตติไกรลำศ 
4. นำงสำวดวงใจ  ด่ำนกิตติไกรลำศ 
5. นำงสำวนริศรำ  พุดลำ 
6. นำงสำวบุษยมำศ  คุ้มสุข 
7. นำงสำวรัฐนันท์  อินทร์จันทร์ 
8. นำงสำวอำรยำ  มั่นหมำย 

1. นำงรัชนี  พุดซ้อน 
2. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว 
3. นำงสำวศุภนัดดำ  ค ำลือม ี
  

32 กำรแข่งขันนำฏศิลปไ์ทยสร้ำงสรรค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจรวยพร  เจรญิยำว 
2. เด็กชำยชินวัฒน ์ เจรญิศิลป ์
3. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนัยจิตต ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชำ  เจรญิยำว 
5. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจด ี
6. เด็กหญิงธนัดดำ  ภควดีกุล 
7. เด็กหญิงนฤมล  คนดำรำ 
8. เด็กหญิงพิมพ์นำรำ  ศรีประทักษ์ 
9. เด็กหญิงรสติำ  บุญทว ี
10. เด็กชำยศักดำ  จันทร์หอม 

1. นำงรัชนี  พุดซ้อน 
2. นำงชูจิต  พรหมรำชแก้ว 
3. นำงสำวศุภนัดดำ  ค ำลือม ี
  

 
 



๑๔ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 

  

11. เด็กหญิงอนสุรำ  บุญไธสง 
12. เด็กชำยอภญิโญ  อ่วมกรุต 
13. เด็กหญิงอำภัสรำ  แก้วทอง 
14. เด็กหญิงอินธุอร  พลพุฒ 
15. เด็กหญิงอโรชำ  เสือแหวว 
16. เด็กหญิงเบจรงค ์ เสือมั่น 

 

 
3.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu 

Speech) ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงธัญญลักษณ ์ เศรษฐวงษ์กุล 1. MissArmie  Estrobo 

  
2 กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu 

Speech) ม.4-ม.6 
1. นำยนันทพงศ์  บุญแก้ว 
  

1. นำงจรรยำ  ตรีกุย 
  

3 กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรปวีณ ์ จำงวำงคง 1. นำงสำวพวงพลอย  พรกระแส 
4 กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นำยธนำกร  เจ๊กแจว 1. MissAbigail  Batac 
5 กำรแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุภำวด ี แก่นทอง 1. นำงสำวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม 
6 กำรแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 1. นำยณัฎฐ ์ อินสวน 1. นำงวรี  ยงค์เจำะ  
7 กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงรตมิำ  ดวงหำคลัง 

2. เด็กหญิงอัยลดำ  สุดำบตุร 
1. นำงสำวปัทรยีำ  ประสงค์ทรัพย์ 
  

8 กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน ม.4-ม.6 1. นำงสำวรุ้งตะวัน  คลองวงศ์ 
2. นำงสำววิภำดำ  นำคแทน 

1. นำยกนกศักดิ ์ สอนเพียร 
  

9 กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นำงสำวรัตนำภรณ ์ มีหนู 
2. นำงสำวสุวนันท์  หอมทอง 

1. นำงสำวดำรำพร  ช้อนแดง 
  

10 กำรแข่งขันเขียนเรียงควำมภำษำจนี ม.4-ม.6 1. นำงสำวอุไรรตัน ์ อ่อนจิ๋ว 1. นำงสำวกิตติยำ  ต้นกลั่น 
11 กำรแขง่ขันละครสั้นภำษำจีน ม.4-ม.6 1. นำงสำวชวัญฤทัย  แสงนัยนำ 

2. นำงสำวณัฐชยำ  สุกใส 
3. นำงสำวธนภรณ ์ บุญธำน ี
4. นำงสำวมัสยำ  ฤทธิ์แก้ว 
5. นำงสำวสุคนธำ  มณีวลัย ์

1. นำยลิขิต  สอนเทียน 
  

12 กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นำงสำวจริยำ  เจำะบ ำรุง 
2. นำยประภำกร  ขวัญวงศ ์
3. นำงสำวภิญญดำ  จันทร์ช้ำง 
4. นำงสำวสุนทร ี สุนทร 
5. นำงสำวอภิชญำ  สิทธิเศรษฐ 

1. นำงสำวดำรำพร  ช้อนแดง 
  

13 กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำจีน ม.4-ม.6 1. นำงสำวฐิตำภรณ ์ รัตนะ 
2. นำงสำวศศิธร  ทองสว่ำง 

1. MissWang  Jie 
  

14 กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำฝรั่งเศส  
ม.4-ม.6 

1. นำงสำวนันฑิตำ  ทัศนำ 
2. นำงสำวปุณรดำ  โพธิ์ขวัญ 

1. นำงสำวดำรำพร  ช้อนแดง 
  

15 กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวริ์ด) ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงนภัสรัชฏ์  เหล่ำไพโรจน์ 
2. เด็กชำยพีรพัฒน ์ พำณิชโชติกลุ 

1. นำงสำวสุมำมำลย์  นวลพิจิตร 
2. นำยวรุต  หล ำภักด ี

16 กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวริ์ด) ม.
4-ม.6 

1. นำงสำวนันทกำนต์  อบเชย 
  

1. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ 
  

 
 



๑๕ 
 

3.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation) ม.1-ม.3 
1. เด็กชำยกฤษสิริน  สุริยะค ำวงศ์ 
2. เด็กหญิงณัฐธิดำ  ทองธรรม 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
  

2 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงบัณฑติำ  จันเขียว 
2. เด็กหญิงสุนสิำ  เย้โท ้

1. นำงอำรยำ  รักมหำคณุ 
2. นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม 

3 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นำยธวัชชัย  สุ่มแก้ว 
2. นำยพัชรวัช  แก้วก ำพล 

1. นำงอำรยำ  รักมหำคณุ 
2. นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม 

4 กำรแขง่ขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยณัฐศิวัช  กิตตินันท์พำณิช 
2. เด็กชำยภำณภุัทร ์ มีแพ 

1. นำยทรรศยุทธ  ศิลปปวณี 
  

5 กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นำยกรกิตต ิ สัมมำ 
2. นำยกิตติภูม ิ เพ็งยิ้ม 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
  

6 กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยก้องภูคุณ  จันทวรำงค ์
2. เด็กชำยจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล 

1. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน 
2. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช 

7 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยชยัสิทธ์ิ  ทองพรรณ 
2. เด็กหญิงณัฐธยำน ์ โตสุข 

1. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน 
  

8 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชำยธนัชชัย  ทัพหสิริเวทย ์
2. เด็กชำยศุภกิตต ์ เกตุตะมะ 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
  

9 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 

1. นำยญำณธร  เขียวแก้ว 
2. นำยสุทธิรักษ ์ โชติมน 

1. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว 
  

10 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Web Applications  
ม.4-ม.6 

1. นำงสำวกัญญำรตัน ์ พุฒฤทธิ์ 
2. นำยอมรเทพ  มำสิน 

1. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน 
2. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 

11 กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วย
ภำษำคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นำยจักรกฤษณ ์ ชนันชนะ 
2. นำยศุภวิชญ ์ สนิทผล 

1. นำงไพจิตร  จันทร์โพยม 
2. นำงอำรยำ  รักมหำคณุ 

12 กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณัฐธยำน ์ แก้วบังเกิด 
2. เด็กหญิงสุปรียำ  ทองอยู่ 
3. เด็กหญงิเบญญำภำ  คงหมื่นรักษ์ 

1. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช 
2. นำงสำวนิรัชพร  พรมมำ 
  

13 กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

1. นำงสำวกรชนก  สุรเชำว์ตระกลู 
2. นำยพีร์  นวมเพ็ชร 
3. นำยภำนุวัฒน์  คล่ ำคง 

1. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช 
2. นำงสำวปรำณ ี ชำติมนตร ี
  

14 กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นำยธนกร  สุขอ่ิม 
2. นำยอดุลวิทย ์ เณรพรหม 

1. นำยเฉลิมพล  อินทรสะอำด 
2. นำยทรรศยุทธ์  ศิลปปวณี 

15 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 1. เด็กชำยภำณุพงศ ์ ศรทอง 
2. เด็กชำยรัตติพงศ ์ วงศ์ปัทมกุล 
3. เด็กชำยสุรพัศ  มะลิซ้อน 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน 
  

16 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 1. นำยกิตติภสัส ์ พวงเงิน 
2. นำยนที  สันติกลุ 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน 

17 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.1-ม.3 1. เด็กชำยธีรเมธ  อินทรโชติ 
2. เด็กชำยนรบด ี เหลี่ยมไทย 
3. เด็กชำยอิทธินันท ์ บ้ำนกล้วย 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยณรรตธร  คงเจริญ 
  

18 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.4-ม.6 1. นำยปรำโมทย ์ คีรีรัตนเสถียร 
2. นำยภำคภูม ิ เทศทอง 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
  

19 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน ม.1-ม.3 1. เด็กชำยกฤษณ์ธร  โมทิม 
2. เด็กชำยณัฐพล  แย้มนุช 
3. เด็กชำยบุญพันธ์  หวังมีชัย 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยณรรตธร  คงเจริญ 
  

 
 



๑๖ 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
20 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน ม.4-ม.6 1. นำยธนกำญจน ์ อ่วมจินดำ 

2. นำยสุภัทรชัย  จันทร์เกษร 
3. นำยเทิดไท  สุกใส 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยณรรตธร  คงเจริญ 
  

21 กำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว 
 ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงคณสันันท์  น้อยนวล 
2. เด็กหญิงปุญยำพร  ลือโฮ้ง 
3. เด็กหญิงวริศรำ  จันทรำ 

1. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน 
  

22 กำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว  
ม.4-ม.6 

1. นำยปุณณโชค  ชัยรักษำ 
2. เด็กชำยศุภกิตติ ์ ธนสัญชัย 

1. นำยณรรตธร  คงเจริญ 
  

23 กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกรรณิกำ  คนไว 
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ทับทิม 
3. เด็กหญิงวนิศรำ  สุวรรณทอง 

1. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย 
  

24 กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 1. นำงสำวพรปฏิภำณ  ด่ำนปำน 
2. นำงสำวรัฐพร  พุ่มหมอก 
3. นำยวรินทร  ชูช่วย 

1. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย 
  

 
   3.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 
ครูผู้รับผิดชอบ/ 

ดูแลนักเรียนเข้ำแข่งขัน 
1 กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.1-ม.3 1. เด็กชำยธนกร  จินะ 

2. เด็กชำยธีรภัทร  จันทรำ 
3. เด็กชำยพิชชำกร  ทิมรุ่ง 
4. เด็กชำยศรเพชร  พลคล้ำย 
5. เด็กชำยสรเพชญ์  เขียวคล้ำย 
6. เด็กชำยสิรภพ  สีมำ 
7. เด็กชำยอชิระ  ตยิำนันทิ 
8. เด็กชำยเจษฎำกร  โมทิม 

1. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด 
2. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห ์
3. นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
  

2 กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณเ์พื่อให้บริกำร ม.
4-ม.6 

1. นำยกฤษฎำ  อ่วมจรยิ้ม 
2. นำยณรงค์ศักดิ ์ ฟักเฟื่อง 
3. นำยณัฐพล  นำมศร ี
4. นำยธนกร  วจนะถำวร 
5. นำยธวัชชัย  ศรีปุงวิวัฒน์ 
6. นำยภำนุสรณ ์ อบหอม 

1. นำยสมชำย  ดวงเนตร 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีอภิรตัน ์ บุญคง 
3. นำยจักรกฤษณ ์ หมอกมดื 
  

3 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิรกฤต  อยู่ดี 
2. เด็กหญิงณัฐธิชำ  ดีรอด 
3. เด็กหญิงปนัดดำ  ถิ่นฐำน 

1. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก 
2. นำยธรรมกีรต ิ บวบม ี
  

4 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นำงสำวชญำนิน  เพ็ชรรี่ 
2. นำงสำวพรสวรรค ์ คล้ำยส ี
3. นำยเมธำสิทธิ ์ ทำแกง 

1. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม 
2. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร 
  

 

4. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 
4.1 ฝ่ำยสวัสดิกำรและกำรเงิน  มีหน้ำที่ จัดเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล 

นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 ตุลำคม 2560 กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
 



๑๗ 
 

   3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
4. นำงจรรยำ  ตรีกุย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.2 ฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่ สรุปผล ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ 
ทำงวิชำกำรฯ โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร  
   2. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 

3. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมกำร 
5. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้บังเกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  28  กันยำยน  พ.ศ. 2560 

 

 

(นำยธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 


