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คําสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่  189/2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุโขทัย กลุมที่ 1 ปการศึกษา 2561 

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

 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดกําหนดจัดการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 68 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุม 1 ปการศึกษา 2561 ขึ้น ระหวางวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561  
ณ สนามแขงขันโรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม และหนาที่วาการอําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย 
 เพ่ือใหไดตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จึงไดมีการจัดการแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระหวางวันที่ 6 – 7  กันยายน 2561 ณ สนามแขงขันโรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
และหนาที่วาการอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ดังนั้น อาศัยอํานาจความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย                
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรวมดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอาํนวยการ มีหนาที่ อํานวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการใหคําปรึกษา แกไขปญหา  
และประสานงาน เพ่ือใหการจัดการแขงขันดําเนินไปดวยความเรียบรอย กรรมการประกอบดวย 
  1. นายสมพร  สุขอราม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร กลิ่นเชต ุ  กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว  กรรมการ 
  4. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการ 
  6. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  7. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  9. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลด ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่ ประสานงานครู และนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ 
กรรมการประกอบดวย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 

2. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการ 
3. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 

  4. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการ 
  5. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  6. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลด ี   กรรมการ 
     2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  1. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
  2. นางภัสติ์ทิพา  ยนตนิยม  กรรมการ 
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  3. นางวันทนีย  สุขเจริญ   กรรมการ 
  4. นางเสาวณีย  อรุณแจง  กรรมการ 
  5. นางนันทนภัส  มากุล   กรรมการ 
  6. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  7. นางนุศรา   ศิริพงศสถาพร  กรรมการ 
  8. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
  9. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
  10. นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมการ 
  11. นางสายรุง  อยูคร   กรรมการ 
  12. นางฐิติมา  แสงจันทร  กรรมการ 
  13. นายวิทยา  อินอยู   กรรมการ 
  14. นางรัชดาวัลย  ธิติกุลธรณ  กรรมการ 
     2.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  1. นางวริยาภรณ  ธรัชอภิสวัสดิ ์  กรรมการ 

 2. นางทวีรัตน  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการ 
  5. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  6. นางสาวปนหยา  สุขโรจนบัณฑิต  กรรมการ 
  7. นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 
  8. นางรัชดา   ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  9. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
  10. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
  11. นางสาวณัฐวรรรณ   มั่นใจ   กรรมการ 
  12. นางสาวสุภาพร  นิรันดรรัตนกิจ  กรรมการ 
  13. นางสมใจ  พงษสิงห  กรรมการ 
  14. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
  15. นางลาวัณย  ถาพันธุ   กรรมการ 
  16. นางสาวอนุธิดา  แกวสีมวง  กรรมการ 
  17. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
  18. นางปกายดาว  ปานอยู   กรรมการ 
  19. นายยุทธสพร  รักสิงห   กรรมการ 

 20. นายอนิรุทธ  พุมออน   กรรมการ 
 21. นางวาริน  สอนงายดี  กรรมการ 
 22. นายโพยม  ศิริพงษ   กรรมการ 
 23. นางดวงพร  มากล้ํา   กรรมการ 
 24. นางสาวยุวด ี  เที่ยงทุง   กรรมการ 

     2.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  กรรมการ 
  2. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  3. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
  4. นายเสนห  เขียวแกว  กรรมการ 
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  5. นางกรรณิการ  รัตนาวิบูลย  กรรมการ 
  6. นางคํามี   ชัยรักษา   กรรมการ 
  7. นางสาวสวรส  ปานเกิด   กรรมการ 
  8. นายเสนห  สุธีฐิติวัฒน  กรรมการ 
  9. นางอรชพร  ญานสวาง  กรรมการ 
  10. นางสกุลทิพย  ผกาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
  11. นายสวาง  จันทรเจาะ  กรรมการ 
  12. นางวันเพ็ญ  ยิม้ประดิษฐ  กรรมการ 
  13. นางกรนันท  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  14. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  15. นาคํารณ  อินทรพวง  กรรมการ 
  16. นางสาวกาญจนา มณีวัลย   กรรมการ 
  17. นางสมหมาย  เข็มคง   กรรมการ 
  18. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย  กรรมการ 
  19. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน  กรรมการ 
  20. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  21. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน   กรรมการ 
  22. นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  กรรมการ 
  23. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน  กรรมการ 
  24. นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการ 
  25. นางสาวเก้ือกูล  เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  26. นายจักกฤษณ  สุขรอด   กรรมการ 
  27. นางสาวอัญญารัตน คํากอน   กรรมการ 
  28. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  29. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุง   กรรมการ 
  30. นางสาวน้ําเพ็ชร  ม่ังคลาย   กรรมการ 
  31. นางสาวมริษา  สอนบุญเกิด  กรรมการ 
     2.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. นางสุภาพ  นอยจันทร  กรรมการ 
 2. นายภาณุพงศ  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
 3. นายวีรพล  ปานดํา   กรรมการ 
 4. นายสุเทพ  มาคง   กรรมการ 
 5. นางเฉลิม   พรกระแส  กรรมการ 
 6. นายวันชัย  วงษเทพนิวัติ  กรรมการ 
 7. นางภรณ ี  กังวาล   กรรมการ 
 8. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
 9. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 10. นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
 11. นายอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
 12. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง  กรรมการ 
 13 นางสาวศุภรัตน  ชํานาญผา  กรรมการ 

 14. นายชานนท  ผองฉวี   กรรมการ 
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 15. นายกิตติศักดิ์  นอยคํา   กรรมการ 
 16. หมอมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
 17. นางสาวนุสรา  รอดสิน   กรรมการ 
 18. นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม   กรรมการ 
 19. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
 20. นายสาธิต  จันสิงขรณ  กรรมการ 
 21. นายจักรกฤษณ  หมอกมืด  กรรมการ 
 22. นายพัชรพงษ  ทิพยธานี  กรรมการ 
     2.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายบุญม ี  มะริด   กรรมการ 
  2. นายชัยณรงค  เขียวแกว  กรรมการ 
   3. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
   5. นายกําพล  สุนันทวนิช  กรรมการ 
   6. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
   7. นายสุเทพ  สิทธิโสภณ  กรรมการ 
   8. นายจรัส   สุริโย   กรรมการ 
   9. นางสาววิจิตรา  สุริยวงศ   กรรมการ 
   10. นางสาวนิพพิชฌาน นาคทรัพย  กรรมการ 
   11. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
   12. นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล   กรรมการ 
   13. นายดุลภัทร  บาทบํารุง  กรรมการ 
   14. นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
   15. นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
   16. นายอรรถพล  บาทบํารุง  กรรมการ 
   17. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
   18. นายสุรเชษฐ  ชูเตชะ   กรรมการ 
   19. นางสาวนิภาพร  แจมทุง   กรรมการ 
   20. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง   กรรมการ 
 21. นายสายชล  ดําแลลิบ  กรรมการ 
 22. นางสาวสุนิษา  เรืองอยู   กรรมการ  
 23. นายเตชดล  กิจอุดมโภคิน  กรรมการ 
 24. นางสาววิภาดา  สุขเกตุ   กรรมการ 
 25. นายพชรพล  แซหาญ   กรรมการ 
 26. นายไพฑูรย  พิกาด   กรรมการ 
 27. นายภคพล  กอกุลเกียรติ  กรรมการ 
     2.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
   1. นางรัชน ี   พุดซอน   กรรมการ 
   2. นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
   3. นายทวีพงศ  รอดสิน   กรรมการ 
   4. นายภัคพล  หล่ําทุง   กรรมการ 
   5. นายณัฐพงศ  บุญจันทร  กรรมการ 
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   6. นายคุณากร  สุรยินต   กรรมการ 
 7. นายศุภชัย  ยงคเจาะ  กรรมการ 
     2.7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
   1. นางสาวอนงคนาฏ ปานดวง   กรรมการ 
   2. นางสมศรี  ชัยมงคลศกัด์ิ  กรรมการ 
   3. นางกาญจนาภรณ  กลอมคุม  กรรมการ 
   4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
   5. นางปทมุพร  ชมชัย   กรรมการ 
   6. นางมณชนก  หนูแกว   กรรมการ 
   7. นางวรี   ยงคเจาะ  กรรมการ 
   8. นายสุนัย   ศรีมวง   กรรมการ 
   9. นางสาวเรวด ี  ดานกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
   10. นางอุไรวรรณ  เหมืองแกว  กรรมการ 
   11. นางสาวกิตติยา  ตนกลั่น   กรรมการ 
   12. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
   13. นางสุชาดา  ยงคเจาะ  กรรมการ 
   14. นางสาวดาราพร  ซอนแดง  กรรมการ 
   15. นางสาวกนกพร  ศรีอําพันธ  กรรมการ  
   16. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
   17. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
   18. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
   19. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   20. นางสาวสุมามาลย นวลพิจิตร  กรรมการ 
   21. นางสาวจินตวีร  กัดฟก   กรรมการ 
   22. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  กรรมการ 
   23. นางสาวสุทธิณ ี  โชติมน   กรรมการ 
   24. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน  กรรมการ 
   25. นางสาวปทรียา  ประสงคทรัพย  กรรมการ 
   26. วาที่ ร.ต.อภิรัตน  บุญคง   กรรมการ 
     2.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
  1. นายวิษณุ   อนบางเขน  กรรมการ 

 2. นางชนกานต  กฤติธัญกช  กรรมการ 
 3. นางประเสริฐ  อนบางเขน  กรรมการ 

   4. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลดี   กรรมการ 
   5. นางอารยา  รักมหาคุณ  กรรมการ 
   6. นางอําพร  เขียวแกว  กรรมการ 
   7. นางสาวไพจิตร  จันทรโพยม  กรรมการ 
   8. นายวิรัตน  ตันติกุล   กรรมการ 
   9. นางแววดาว  อยูสุข   กรรมการ 
   10. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ  
   11. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
   12. นางสาวธันยาภรณ ศรีโพธิ ์   กรรมการ 
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   13. นางสาวยุพิน  อยูเปย   กรรมการ 
   14. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
   15. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา   กรรมการ 
   16. นางสาวนริศรา   ประเสริฐสิทธิ ์  กรรมการ 
 2.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลดี   กรรมการ 
 2. นายยุทธสพร  รักสิงห   กรรมการ 
 3. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
 6. วาที่ ร.ต.อภิรัตน  บุญคง   กรรมการ 
 7. วาที่ ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 

3. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ ควบคุม ฝกซอม และดูแลนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ                  
ทางวิชาการใหกับนักเรียนที่เขาแขงขันตามรายการแขงขัน ดังตารางดานลางนี้ กรรมการประกอบดวย 
 3.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันคัดลายมอืสื่อ

ภาษาไทย ม.1-ม.3 
6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 

อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 432 

1. เด็กหญิงวรรณกานต  ไกรกจิราษฎร 
  

1. นายวิทยา  อินอยู 
  

2 การแขงขันคัดลายมอืสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 432 

1. นางสาววิมลสิร ิ แดงเรือง 
  

1. นางสาวสายรุง  อยูคร 
  

3 การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ 
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 434 

1. เด็กหญิงปฐมาพร  บวบม ี
  

1. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก 
  

4 การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ 
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 434 

1. นางสาวกรกมล  นอยทิม 
  

1. นางนุศรา  สิริพงศสถาพร 
  

5 การแขงขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 422 

1. เด็กหญิงอรัญกาญจน  กลอมถึก 
  

1. นางนภาพร  โพธิ์เงิน 
  

6 การแขงขันพินิจวรรณคดี  
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 422 

1. นางสาวณัฐธิดา  อัมพรภาค 
  

1. นางภสัติท์ิพา  ยนตนิยม 
  

7 การแขงขันเรยีงรอยถอยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 436 

1. เด็กหญิงณัฏฐริา  เกิดช้ํา 
  

1. นางวาสนา  ทิพพาหา 
  

8 การแขงขันเรยีงรอยถอยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 436 

1. นางสาวณัฎฐณชิา  สวนที 
  

1. นางเสาวณีย  อรุณแจง 
  

9 การแขงขันการทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 431 

1. เดก็หญิงกชนันท  ศรีด ี
  

1. นางรัชดาวัลย  ธิติกุลธรณ 
  

10 การแขงขันการทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 431 

1. นายฉัตรดนัย  พรนอย 
  

1. นางฐิติมา  แสงจันทร 
  

11 การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน
ใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท)  
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 424 

1. เด็กหญิงดารินทร  ศรีศิลป 
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร 
  

1. นางจรัสศรี  เขาเหิน 
  

12 การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน
ใหม โคลงส่ีสุภาพ ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 424 

1. นายณัฐพงษ  สีมารักษ 
2. นายวัฒนา  บานกลวย 
  

1. นางวันทนีย  สุขเจริญ 
2. นายธีรพงษ  เข็มคง 
  

 

 

 3.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันอัจฉริยภาพทาง

คณติศาสตร ม.1-ม.3 
6 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 544 

1. เด็กชายกองภูคณุ  ฉันทวรางค 
  

1. นางทวีรัตน  เหรียญทอง 
  

2 การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณติศาสตร ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 546 

1. นายณฐชนม  อินทพิบูลย 
  

1. น.ส.สุภาพร  นิรันดรรัตนกิจ 
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ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
3 การประกวดโครงงาน

คณติศาสตร ประเภท 
สรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย 
ทางคณติศาสตร ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. เด็กชายณพรรษ  บุญสง 
2. เด็กชายสุรยุทธ  เจือจาน 
3. เด็กหญิงอภิญญา  โสคร 
  

1. นายอนิรทุธ  พุมออน 
2. นางดวงพร  มากล้ํา 
  

4 การประกวดโครงงาน
คณติศาสตร ประเภท 
สรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย 
ทางคณติศาสตร ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. นายธนาธิป  ฟกรักษา 
2. นายพรเทพ  ปลูกสราง 
3. นายภูมพิัฒน  พานทอง 
  

1. น.ส.สุภาพร  นิรันดรรัตนกิจ 
2. นายฐิตินันท  เหรียญทอง 
  

5 การประกวดโครงงาน
คณติศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. เด็กหญิงณัฐนี  หลาแกว 
2. เด็กชายนิธพิัฒน  กลิ่นทุง 
3. เด็กชายปภินวิทย  สอนเกต ุ
  

1. นางสุมาลี  หมากผิน 
2. นางสาวอนุธิดา  แกวสีมวง 
  

6 การประกวดโครงงาน
คณติศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. นางสาวณรินทรทิพย  ปานทับทมิ 
2. นางสาวพาขวัญ  สาเกกูล 
3. นายสุกฤษฎิ ์ พระโยม 
  

1. น.ส.ปนหยา  สุขโรจนบัณฑิต 
2. นางอารีย  สาเกกูล 
  

7 การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณติศาสตรโดยใชโปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 หอง 
คอมพิวเตอร 5 

1. เด็กชายจิตตพิัฒน  ถาปาวงศ 
2. เด็กชายวรปรัชญ  เขมรุจินนท 
  

1. นางอําพร  รักสิงห 
2. นายยุทธสพร  รักสิงห 
  

8 การแขงขันสรางสรรคผลงาน
คณติศาสตรโดยใชโปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 หอง 
คอมพิวเตอร 5 

1. นางสาวบัณฑิตา  จันเขียว 
2. นายสุทธิรักษ  โชติมน 
  

1. นางปกายดาว ปานอยู 
2. นางภรวรรณ อิ่มประ
เกียนธรรม 

9 การแขงขันคิดเลขเรว็ ม.1-ม.3 6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 
วิทยาศาสตร 

1. เด็กชายภวูิชญะ  อุตสาหกจิ 
  

1. นางสมใจ  พงษสิงห 
  

10 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 
วิทยาศาสตร 

1. นางสาวกัญญารัตน  พุฒฤทธิ ์
  

1. นางอุษา  พุฒลา 
  

11 การแขงขันตอสมการ
คณติศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 2 หอง 122 

1. เด็กชายชยากร  สุวรรณนาค 
2. เด็กหญิงศศชิาต ิ พวงเงิน 

1. นางสาวยวุล ี เที่ยงทุง 
  

12 การแขงขันตอสมการ
คณติศาสตร (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 2 หอง 124 

1. นายธวัชศิษฎ  มิตรศลิา 
  

1. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ 
  

13 การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 126 

1. เด็กชายพันวุธ  ผูกอน 
  

1. นางวาริน  สอนงายด ี
  

14 การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 1 หอง 113 

1. นายศิรชัช  อรุณแจง 
  

1. นางวิไล  นิลทวี 
  

15 การแขงขันเวทคณติ ม.1-ม.3 7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 126 

1. เด็กชายนวพล  ศกัดิ์เดชานนท 
  

1. น.ส.ณัฐวรรณ  มั่นใจ 

 

3.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร ม.1-ม.3 
6 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร2 หอง หอง211 

1. เด็กหญิงสุพิชรญา  พรมเพ็ชร 
2. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณแจง 
3. เด็กหญิงอภญิญดา  เกษมสําราญ 

1. น.ส.อัญญารัตน  คํากอน 
2. นางสาวสิรินุช  เข็มคง 
  

2 การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร2 หอง หอง226 

1. นายกีรต ิ สุธีรยงประเสรฐิ 
2. นายนิต ิ เทียนบุตร 
3. นางสาวรัตนากร  นวมอิ่ม 

1. นายสวาง  จันทรเจาะ 
2. นางอรชพร  ญานสวาง 
  

3 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทหนาอาคาร 2 

1. เด็กหญิงณิฌาพรรณ  ทองสาด 
2. เด็กหญิงสุรวิวรรณ  ดีทุง 
3. เด็กชายเจนสรร  เพชรทูล 

1. นางวนัเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ 
2. น.ส.อัญญารัตน  คํากอน 
  

4 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทหนาอาคาร 2 

1. นายณัฐวิร  จรวุฒพิันธ 
2. นางสาววิลาสนิ ี เอื้อจํานง 
3. นางสาวหทยัชนก  สายนวล 

1. นางอรชพร  ญานสวาง 
2. น.ส.น้ําเพ็ชร  มั่งคลาย 
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ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
5 การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทหนาอาคาร 2 

1. เด็กหญิงกนกอร  อินผูก 
2. เด็กหญิงกฤตตกิา  ใจทิม 
3. เด็กหญิงวริศรา  จันทรา 

1. น.ส.กาญจนา  มณีวัลย 
2. นางสาวศริิพร  สังกรแกว 
  

6 การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) 
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ 
เวทีพิธีเปด 

1. เด็กหญิงชนกชีวา  วงศษา 
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงคคํา 
3. เด็กหญิงรพีภรณ  สัพทเสวี 

1. นางกรนนัท เอี่ยมภูเขียว 
2. นางสาวปารชิาต ผาสุข 
  

7 การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) 
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
เวทีพิธีเปด 

1. นางสาวชมพูนุช  เลิศหาญ 
2. นางสาวณัฐรตัน  หมอกมืด 
3. นางสาวอภิภาวด ี มากอยู 

1. น.ส.พรรณิพา  เมฆพัฒน 
2. น.ส.สนุันทา เมฆไตรรัตน 
  

8 การแขงขันเคร่ืองบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ 
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

หอประชุม โรงเรียนหนอง
ปลาหมอวิทยาคม 

1. เด็กชายทักษ  บุญบุร ี
2. เด็กชายยศวรรธน  เขียวเหลอืง 
  

1. น.ส.เกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
  

9 การแขงขันเคร่ืองบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D) ปลอย
อิสระ ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

หอประชุม โรงเรียนหนอง
ปลาหมอวิทยาคม 

1. เด็กชายธีรภัทร  ปรีทุง 
2. เด็กชายรัชชานนท  เขียวกลิ่น 
  

1. น.ส.เกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ 
2. น.ส.อัญญารัตน คํากอน 
  

10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทหนาอาคาร 2 

1. เดก็ชายสิรพิันธ  ตายม ี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรทิม 

1. นายณรรตธร  คงเจริญ 
2. นางคํามี  ชัยรักษา 

11 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทหนาอาคาร 2 

1. นายกิตติพนธุ  เมฆเสือ 
2. นายณภัทร  รัตนะ 

1. นายณรรตธร  คงเจริญ 
2. นางคํามี  ชัยรักษา 

 
3.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การประกวดเพลงคุณธรรม  

ม.1-ม.3 
7 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 544 

1. เด็กหญิงกัญญารตัน   บุญมาก 
2. เด็กหญิงกุลจิรา   แกวทอง 
3. เด็กชายชัยธวัช   พวงจาริตย 
4. เด็กชายธนัชชา   พานิชสมบัต ิ
5. เด็กหญิงสุภารัตน   รอดเกตุ 

1. นายวีรพล   ปานดํา 
2. น.ส.วรรณศิา  เจิมนิ่ม 
  

2 การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 547 

1. นางสาวญารินดา   วนิชศิร ิ
2. นางสาวธัญชนก   ยมนา 
3. นางสาวปรียาภรณ   อยูแยม 
4. นางสาววราภรณ   มิ่งประเสริฐ 
5. นางสาวอุษมา   ติตาวงศ 

1. นายพนม   พุฒลา 
2. นายวีรพล  ปานดํา 
  

3 การประกวดโครงงานคณุธรรม 
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. เด็กชายกฤตยชญ   สีนวล 
2. เด็กหญิงนพรัตน  ใจดี 
3. เด็กหญิงประภาสิร ิ  เพ็งเปรม 
4. เด็กหญิงมนทกานต   ชนะโต 
5. เด็กชายอภิสิทธิ ์ สุมเกตุ 

1. น.ส.วรรณศิา   เจิมนิ่ม 
2. นางสาวนุศรา  รอดสิน 
  

4 การประกวดโครงงานคณุธรรม 
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. นายชัยรัตน   ทรงกลิ่น 
2. นางสาวณัฐชา   นาคสุวรรณ 
3. นางสาวมนัสนันท  รัตนพล 
4. นางสาวสุนิสา   เยโท 
5. นางสาวโสรญิา   เท่ียงรัตน 

1. น.ส.ศภุรัตน ชํานาญผา 
2. นายชานนท  ผองฉว ี
  

5 การประกวดภาพยนตรสั้น  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 2 หอง 
สังคมศึกษา 521 

1. นายพิสิษฐ  อบเชย 
2. นายศักดิ์สิทธิ ์ สิงหวี 
3. นางสาวอมรรัตน   เมฆสวาง 
4. นายอรรถวิทย   เพชรรัตน 
5. นางสาวเอลิสา   ยอดทหาร 

1. นางสมปอง   ปานเมอืง 
2. นายกิตติศกัดิ์   นอยคํา 
  

6 การประกวดละครคุณธรรม  
ม.1-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เวทีพิธีเปด 

1. นายกฤตภิาส   แวนแกว 
2. นายกิตตินันท   อ่ําเทศ 
3. นางสาวณัฐพร   ขวัญเขียว 
4. นายณัฐพล   นามศรี 
5. นายณัฐสิทธิ์   ใจดี 
6. นายตอลาภ   วิเชียรสรรค 

1. นายภาณุพงศ คงเชื้อสาย  
2. นายจักรพันธ ชีวะวัฒนา  
3. นายชานนท   ผองฉว ี
4. นางสาวนุศรา   รอดสิน 
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล  
  

 
 
 



๙ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 

  

   7. นายธนกาญจน  อวมจินดา 
8. นายธนากร   เจกแจว 
9. เด็กหญิงนพรัตน  ใจดี 
10. นายปรมัตถ  พะโยม 
11. นางสาวพรปฏภิาน  ดานปาน 
12. นายพิริยะพงศ   จันทรผึ้ง 
13. นายพีรายุ   นวมอิ่ม 
14. นายศรเพชร   พลคลาย 
15. นายสิรวิชญ   แสงดาว 
16. นายสุภัทรชัย  จันทรเกษร 
17. นายสุภัทรชัย   คํากระจาง 
18. นางสาวเครือฟา   สมบูรณ 
19. นายเทิดไท   สุกใส 
20. นายโชติวิศุทธิ์   ผูภักดี 

 

7 การประกวดละคร
ประวัติศาสตร ม.1-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรสํีาโรงชนูปถัมภ 
เวทีหอประชุม 

1. นายจักรกฤษณ  เพชรคง 
2. นายชญานิน   เสือแกว 
3. นายชิษณุพงศ   รวมพล 
4. นายณภัทร   มั่นหมาย 
5. นายณัฐวุฒิ   เกิดสุวรรณ 
6. นายธวัชชัย   มั่นอน 
7. นายนนทปวิธ   วงศวิเศษ 
8. นางสาวปาณีศา   คงเจริญ 
9. นายพงศธร  เธียระวิบูลย  
10. นายพาทิศ   ดีโต 
11. นายวรพล   โพธิ์ทอง 
12. นายวิสยัทัศน  อินทรจันทร 
13. นายวิหาร  ทองเชื้อ 
14. นายศภุกร  วิเศษปะ 
15. นายสนทรรศน   เกตุคง 
16. นายสมศกัดิ ์ อยูบุญ 
17. นางสาวสิริยากร   หลาซิว 
18. นายสุวิจกัษณ   อยางรตันโชต ิ
19. นางสาวอนัญญา  ขาวปอม 
20. นายเกียรติพงษ   อภิรัตน 

1. นายภาณุพงศ คงเชื้อสาย  
2. นายจักรพันธ ชีวะวัฒนา  
3. น.ส.ศภุรัตน   ชํานาญผา 
4. ม.ล.ภคเมธี   สายสนั่น 
5. วาที่ ร.ต.จักรกฤษณ หมอกมืด 
  

8 การประกวดเลานิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หอง อุตสาหกรรม 1 

1. เด็กชายอนกุูล  ศรวีาง 
  

1. นายสาธิต  จันสิงขรณ 
  

9 การประกวดเลานิทานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หอง อุตสาหกรรม 1 

1. นายอาทิตย  จิตสวาง 
  

1. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง 
  

10 การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 3 หอง 533 

1. เด็กหญิงธีมาพร  ประเสรฐิกุล 
2. เด็กชายนฤนาถ  ประถมอินทร 

1. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น 
2. นายสุเทพ  มาคง 

11 การประกวดมารยาทไทย  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรสํีาโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 3 หอง 535 

1. นางสาวกฤษณา  เพ็ชรม ี
2. นายญาณภัทร  อภิวัฒนจํานงค 

1. นายวันชัย  วงศเทพนิวติั 
2. นางสุภาพ  นอยจันทร 

 

3.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.6 7 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
ใตถุนอาคาร 5 

1. เด็กชายกฤษฏา  แสงสงา 
2. เด็กชายจาตุรนต  ขาวปอม 
3. เด็กชายธนกร  อินทรเพชร 
4. เด็กชายภากรณ  ขึ้นทันตา 
5. เด็กชายภูเบศ  หวังดีกลาง 
6. เด็กชายวิทวัส  คุมสี 
7. เด็กชายศุภากร  ออนอาสัญ 
8. เด็กชายสุวจิักษณ  หอมฟุง 
9. เด็กชายอภิวิชญ  หลวงขัน 
10. เด็กชายอรรถพล  เมยทับ 

1. นายสุรเชษฐ  ชูเตชะ 
2. นางสาววิภาดา  สุขเกต ุ
  

 
 
 



๑๐ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
2 การแขงขันคีตะมวยไทย  

ม.1-ม.6 
7 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
ใตถุนอาคาร 5 

1. เด็กชายจิตตพิัฒน  พิรณฤทธิ ์
2. เด็กชายจิรโชต ิ บานขมิ้น 
3. เด็กชายณัฐนนท  อรุณสวัสดิ์ 
4. เด็กชายธนา  นอยธรรมราช 
5. เด็กชายธีรภัทร  รอดแกว 
6. เด็กชายพงษพันธ  อุนแกว 
7. เด็กชายภานุวัฒน  มวงวงษ 
8. เด็กชายวชิราวธุ  เรยีบรอย 
9. เด็กชายวาย ุ พิมทอง 
10. เด็กชายสุชาครีย  เชียงคาํ 

1. นายจรัส  สุริโย 
2. นายสายชล  ดําแลลิบ 
3. นายสมชาย  จรแจม 
  

3 การแขงขันทักษะพื้นฐาน 
ดานกีฬา(มวยสากลสมัครเลน)  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
ใตถุนอาคาร 5 

1. เด็กชายคณิต  เหล็กเพ็ชร 
2. เด็กชายจารุวัตร  เนียมแสง 
3. เด็กชายชัยณรัตน  อิ่มคาํ 
4. เด็กชายธนกฤต  พาตอ 
5. เด็กชายธีรนาถ  เกิดปอม 
6. เด็กชายธีรศักดิ ์ สุมเกตุ 
7. เด็กชายปญญพนต  เปนสุข 
8. เด็กชายพีรวิชญ  คล่ําคง 
9. เด็กชายสรวิชญ  ทรัพยคง 
10. เด็กชายเพชรรัตน  มั่นหมาย 

1. นายสมชาย  จินะ 
2. นายโอฬาร  จอกทอง 
3. นายภคพล  กอกุลเกียรต ิ
  

4 การแขงขันทักษะพื้นฐานดาน
กีฬา(มวยสากลสมัครเลน)  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
ใตถุนอาคาร 5 

1. นายณัฐวุฒ ิ ออมพรม 
2. นางสาวธนภรณ  ทับเมี่ยง 
3. นายพรรณเดช  พรมภักด ี
4. นางสาวลลิตา  อําอิ่ม 
5. นางสาววรรณภา  วงศวัช 
6. นางสาวศศิภา  เผือกนอย 
7. นายสหรัฐ  สีดาฟอง 
8. นางสาวสุภาภรณ  อรัญวงศ 
9. นางสาวสุวรรณา  ขังทัด 
10. นางสาวอาทิตยา  แมนอินทร 

1. นายวีระศกัดิ ์ หมอกมืด 
2. นายรณชัย  จินาเกตุ 
3. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี  มูลด ี
  

5 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศกึษา ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 2 หอง 522 

1. เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเรอืง 
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองด ี

1. น.ส.นิพพิชฌาน  นาคทรัพย 
2. นายชัยณรงค  เขียวแกว 

6 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศกึษา ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 5 ชั้น 2 หอง 524 

1. นางสาวกวิสรา  บํารุงแจง 
2. นายยุทธภูม ิ เขียวโม 

1. นายธงชัย  รักถึง 
2. น.ส.วิจิตรา สุริยวงศ 

 
 

3.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" 

ม.1-ม.3 
7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 

อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 122 
1. เด็กหญิงกรกนก  เลี่ยมประเสริฐ 
  

1. นายณัฐพงศ บุญจันทร 
  

2 การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" 
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 122 

1. นางสาวสลินทิพย  ออมสิน 
  

1. นายณัฐพงศ บุญจันทร 
  

3 การแขงขันวาดภาพระบายสี  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 123 

1. เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคํา 
  

1. นายภัคพล  หล่ําทุง 
  

4 การแขงขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 123 

1. นางสาวพรนภา  ประสาวะเท 
  

1. นายภัคพล  หล่ําทุง 
  

5 การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 124 

1. เด็กชายกิตติกวิน  คําวงษ 
  

1. นายศุภชยั  ยงคเจาะ 
  

6 การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 124 

1. นางสาวอรืญรดา  สุขแกว 
  

1. นายภัคพล  หล่ําทุง 
  

7 การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสเีอกรงค ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 125 

1. เด็กหญิงพิมพพลัส  แมนอินทร 
  

1. นายศุภชยั  ยงคเจาะ 
  

8 การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสเีอกรงค ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอง 125 

1. นายกฤษณะพงศ  มั่นอิน 
  

1. นายณัฐพงศ บุญจันทร 
  

9 การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 1 ชั้น 1 หอง 113 

1. เด็กชายณัฎฐากร  ศิริโภคา 
  

1. นายศุภชยั  ยงคเจาะ 
  



๑๑ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
10 การแขงขันวาดภาพลายเสน 

(Drawing) ม.4-ม.6 
7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 

อาคาร 1 ชั้น 1 หอง 113 
1. นายเกริกฤทธิ ์ ลบขํา 
  

1. นายภัคพล  หล่ําทุง 
  

11 การแขงขันประติมากรรม  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. เด็กหญิงกญัญารัตน  หนองหลวง 
2. เด็กหญิงธันยาพร  สารด ี
3. เด็กหญิงวินดา  วังแผน 

1. นายภัคพล  หล่ําทุง 
2. นายศุภชยั  หล่ําทุง 
  

12 การแขงขันประติมากรรม  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
เต็นทบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 

1. นายนันทปรีชา  สอนทุง 
2. นายสกนธ  อยูกลัด 
3. นายเบญจพล  อินดี 

1. นายภัคพล  หล่ําทุง 
2. นายณัฐพงศ บุญจันทร 
  

13 การแขงขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
ใตถุนอาคาร 5 

1. เด็กชายจักรพรรณ  รอดสิน 
2. เด็กชายชิตนันท  ยุทธศิลป 
3. เด็กชายณัฐพงศ  ทันบุตร 
4. เด็กชายธนากร  หมอกมืด 
5. เด็กหญิงธีมาพร  ประเสริฐกุล 
6. เด็กชายปฏิพัทธ  สุกร 
7. เด็กหญิงปนิตา  อินทิพย 
8. เด็กชายพงษนวจค  เฉียงเมือง 
9. เด็กหญิงพิชญา  แดนอุดม 
10. เด็กหญิงภรรว ี ดําด ี
11. เด็กหญิงภีรญา  เกตุขาว 
12. เด็กหญิงวราลักษณ  เพ็งอ่ํา 
13. เด็กหญิงศกุนิชญ  จันทรไทย 
14. เด็กหญงิศศิประภา  ขําพงศ 
15. เด็กชายศภุกจิ  กําเนิด 
16. เด็กหญิงสัณหสินี  จุลพวง 
17. เด็กหญิงสโรชา  ศรีบุระ 
18. เด็กหญิงหัทยาพร  ทองสวาง 
19. เด็กชายอภิสิทธิ ์ ภูพัด 
20. เด็กหญิงอัญชิสา  บัวปอม 

1. นายทวพีงศ  รอดสิน 
  

14 การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

เวทีหนาที่วาการอําเภอ 1. เด็กชายขยังกูร  แกวทุง 
2. เด็กชายตฤษนันท  อินทรเรือง 
3. เด็กชายปุณยวัจน  กระพันเขียว 
4. เด็กชายภาสกร  ถนอมทองพันธ 
5. เด็กชายศิรชัช  อินทรมา 
6. เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ ์

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

15 การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

เวทีหนาที่วาการอําเภอ 1. นายธนกาญจน  เพ็ญศร ี
2. นายธนชยั  กุลจันทร 
3. นายภาคภูม ิ จันทรเชื้อ 
4. นายเรืองศกัดิ์  ปวงประชัง 

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

16 การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. เด็กชายนท ี พูลจันทร 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

17 การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. นายสุพจน  เนียมสัมฤทธิ ์
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

18 การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. เด็กหญิงสุชาวด ี พูลจันทร 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

19 การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. นางสาวฐิติพร  ชูเตชะ 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

20 การแขงขันขับรองเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถมัภ 
หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. นายชินวัตร  แซฉั่ว 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

 
 
 



๑๒ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
21 การแขงขันขับรองเพลงไทย 

ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 

หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. เด็กหญิงสิรวรรณ  ปานพรหม 
  

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

22 การแขงขันขับรองเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. นางสาวอารษา  กลองชู 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

23 การประกวดดนตรีประเภทวง
เคร่ืองลม (Wind Ensemble) 
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

ศาลาประชาคม อําเภอ 
ศรีสําโรง 

1. เด็กชายณัฐพล  กรมไธสง 
2. เด็กชายธนภัทร  วงศหาญ 
3. เด็กชายปณวรรธน  สิทธิเศรษฐ 
4. เด็กชายภาคิน  กลิ่นทุง 
5. เด็กชายภาณุพงศ  สุทธิชาต ิ
6. เด็กชายภาณุวัฒน  ยิ้มแยม 
7. เด็กชายภาณุวิชญ  จุยพวง 
8. เด็กชายภาโณตม  มาลาพานิช 
9. เด็กชายมณฑล  รักปอม 
10. เด็กชายสิทธิกร  เกตุสอน 

1.นายจิระเมศร อัครรังสีธนกุล 
2.นายเกื้อกูล  มากกุญชร 
  

24 การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. เด็กชายนิติศาสตร  แจมจันทร 
  

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

25 การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. นายกองพล  จายหน ู
  

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

26 การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. เด็กหญิงสุรภา  จิตรสวาง 
  

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

27 การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. นางสาวไอรฎา  สิงหโต 
  

1. นายคุณากร  สุริยนต 
  

28 การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. เด็กชายเจษฏา  ทองสวาง 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

29 การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทชาย  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. นายชัยวัฒน  หนานกุล 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

30 การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิร ิ
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

31 การแขงขันขับรองเพลง 
พระราชนิพนธ ประเภทหญิง  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองศนูยสรางสรรค 

1. นางสาวเครอืฟา  สมบูรณ 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ 
  

32 การแขงขันรําวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เวทีหอประชุม 

1. เด็กหญิงกัญญาณฐั  อยูแยม 
2. เด็กหญิงจันทิมา  เสือเณร 
3. เด็กชายฐาปนกร  ผลวงษ 
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทั่วดาว 
5. เด็กหญิงทินรัตน  ดําด ี
6. เด็กหญิงนิตยา  สอนโต 
7. เด็กชายพงศกร  ทองอิ้ม 
8. เด็กชายศักดา  จันทรหอม 
9. เด็กชายศุภชยั  แกววิเชียร 
10. เด็กชายเบญจมินทร รชตกาญจนกูล 

1. นางรัชน ี พุดซอน 
2. น.ส.ภัทรนุช ศิริพงษ 
3. นายนภดล  ดิษสวน 
  

33 การแขงขันรําวงมาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เวทีหอประชุม 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประภูชะกา 
2. นางสาวกานตธิดา  หิรัญธนวิวฒัน 
3. นางสาวกานตธิดา  เกิดปอม 
4. นายจักรกฤษณ  เพชรคง 
5. นางสาวนภสร  ศรมีวง 
6. นายวีรภัทร  คลายแท 
7. นายศรายุทธ  กลอมทุง 
8. นายสหรัฐ  ศรีดาฟอง 
9. นายหฤษฎิ ์ งิ้วด ี
10. นางสาวเบญญาภา ธิเสนา 

1. นางรัชน ี พุดซอน 
2. น.ส.ภัทรนุช  ศิริพงษ 
3. นายนภดล  ดิษสวน 
  



๑๓ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
34 การแขงขันระบํามาตรฐาน  

ม.4-ม.6 
6 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เวทีหอประชุม 

1. นางสาวกานตธิดา  เกิดปอม 
2. นางสาวฐิติมา  พุมเรียบ 
3. นางสาวดวงจิตร  ดานกิตติไกรลาศ 
4. นางสาวดวงใจ  ดานกิตติไกรลาศ 
5. นางสาวนริศรา  พุดลา 
6. นางสาวรัฐนันท  อินทรจันทร 

1. นางรัชน ี พุดซอน 
2. น.ส.ภัทรนุช  ศิริพงษ 
3. นายนภดล  ดิษสวน 
  

35 การแขงขันนาฏศิลปไทย
สรางสรรค ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เวทีหอประชุม 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ 
2. เด็กหญิงกรณัฐ  แปนเกิด 
3. เด็กหญิงกรพินธ  แกวมาก 
4. เด็กหญิงจรรญารัตน  อุนนุช 
5. เด็กชายชินวัตร  เจริญศิลป 
6. เด็กหญิงชุลีกร  แกวนยัจิตต 
7. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจด ี
8. เด็กชายธนสิน  แกวเกต ุ
9. เด็กหญิงพิมพนารา  ศรีประทักษ 
10. เด็กหญงิพิมพไพลิน  นาควิจิตร 
11. เด็กชายรัชตะ  พุดซอน 
12. เด็กหญิงอนุสรา  ไธสง 
13. เด็กชายอรัญ  ตูมหอม 
14. เด็กหญิงอารีรตัน  เปทุง 
15. เด็กหญิงอินถวา  พุดซอน 
16. เด็กชายภิญโญ  อวมกรุด 

1. นางรัชน ี พุดซอน 
2. น.ส.ภัทรนุช  ศิริพงษ 
3. นายนภดล  ดิษสวน 
  

 

3.7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech)  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 
433,434 

1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปุญญพันธ 
  

1. น.ส.สุมามาลย นวลพิจิตร 
  

2 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 
433,434 

1. นายนันทพงศ  บุญแกว 
  

1. น.ส.กนกพร ศรีอําพนัธ 
  

3 การแขงขันเลานิทาน  
(Story Telling) ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 423 

1. เด็กหญิงสิรัชชา  กิจเกษมพงศ 
  

1. น.ส.พวงพลอย พรกระแส 
  

4 การแขงขันเลานิทาน  
(Story Telling) ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 423 

1. นางสาวพรปวีร  จางวางคง 
  

1. นางปทุมพร  ชมชัย 
  

5 การแขงขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 3 หอง 
431,432 

1. เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา 
  

1. น.ส.แพรวพรรณ ขันกสิกรรม 
  

6 การแขงขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 
421,422 

1. นายรัฐนันท  ดานจิระมนตร ี
  

1. นางวร ี ยงคเจาะ 
  

7 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 425 

1. เด็กหญิงกัญญวรา  ชายกลั่น 
2. เด็กหญิงอัยลดา  สุดาบุตร 

1. นายกนกศกัดิ ์ สอนเพียร 
  

8 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 425 

1. นางสาวสุภัทตรา  อินนาค 
2. นางสาวอริสรา  จอกสินธุ 

1. น.ส.สิริธร ปรีชาธรรมรัตน 
  

9 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 4 ชั้น 2 หอง 425 

1. นายคณิศร  รุงสวาง 
2. นางสาวสุกานดา  ชูสุข 

1. น.ส.ดาราพร ซอนแดง 
  

10 การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 2 ชั้น 2 หอง 222 

1. นางสาวฐิตาภรณ  รัตนะ 
2. นางสาวอุไรรัตน  ออนจิ๋ว 

1. น.ส.สุทธิณี  โชติมน 
  

11 การแขงขันเลาเรื่องจากภาพ
ภาษาฝร่ังเศส ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 2 ชั้น 2 หอง 222 

1. นางสาวธัญญาภรณ  ธัญญผล 
2. นางสาวสุนทร ี สุนทร 

1. น.ส.ดาราพร ซอนแดง 
  

 

 
 



๑๔ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
12 การแขงขันละครสั้นภาษาจีน 

ม.4-ม.6 
7 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 ชั้น 2 หอง 321 

1. นางสาวจิตรานุช  ชางสวน 
2. นายธนาธิป  โตงิ้ว 
3. นางสาวมัสยา  ฤทธิ์แกว 
4. นางสาวสุคนธา  มณีวัลย 
5. นางสาวสุนทร ี แสงออน 

1. น.ส.กิตติยา  ตนกลั่น 
2. น.ส.ปทรียา ประสงคทรัพย 
  

13 การแขงขันละครสั้น 
ภาษาฝร่ังเศส ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 ชั้น 2 หอง 328 

1. นายณัฐนันท  ชินคีร ี
2. นางสาววริศรา  เปรมกระสินธ 
3. นางสาวศิรประภา  คําหม ู
4. นางสาวศิริกัญญา  พุมแกว 
5. นายเรืองวิทย  แชช ิ

1. น.ส.ดาราพร ซอนแดง 
  

14 การแขงขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 ชั้น 2 หอง 328 

1. นางสาวศศิธร  ทองสวาง 
  

1. นายลิขิต  สอนเทียน 
  

 

3.8 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันการจัดสวนถาด 

แบบชื้น ม.1-ม.3 
6 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เตนทหนาอาคารเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. เด็กหญิงกรรนิกา   คนไว 
2. เด็กหญิงนันทนลิน   ทับทิม 
3. เด็กหญิงวนิศิรา   สุวรรณทอง 

1. นางสาวยพุิน  อยูเปย 
2. นางแววดาว   อยูสุข 
  

2 การแขงขันการจัดสวนแกว  
ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
เตนทหนาอาคารเฉลิม 
พระเกียรต ิ

1. นางสาวพรปฏิภาณ   ดานปาน 
2. นางสาวรัฐพร   พุมหมอก 
3. นายวรินทร   ชูชวย 

1. นางสาวยพุิน  อยูเปย 
2. นางแววดาว   อยูสุข 
  

3 การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
โรงจอดรถจักรยานยนต 

1. นายจักรกฤษ   ถึงจันทร 
2. นายณัฐวุฒิ   กรรณิกา 
3. นายวัลลพ  อินทรเทศ 

1. นางสาวยพุิน  อยูเปย 
2. น.ส.วิภาศิริ  ทากะถา  

4 การแขงขันทําอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
โรงจอดรถจักรยานยนต 

1. นายชัยรัตน   ทรงกลิ่น 
2. นายวริศ   บัวถา 
3. นายศุภากร   ใจอิ่ม 

1. นางสาวยพุิน  อยูเปย 
2. น.ส.วิภาศิริ  ทากะถา  

5 การแขงขันการสรางการตนู
เรื่องสั้น (Comic Strip)  
ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง
คอมพิวเตอร 2 

1. เด็กชายจรณพงศ   ศรีพงศธรพิบูล 
2. เด็กหญิงประภาวรนิทร   รุงโรจน 
  

1. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี  มูลด ี
2. นางประเสรฐิ อนบางเขน 
  

6 การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 4 

1. เด็กชายพงศกร  สุขจอย 
2. เด็กชายรัชตะ   ปนทิม 
  

1. นางอารยา  รักมหาคุณ 
2. นางไพจิตร   จันทรโพยม 
  

7 การแขงขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 4 

1. นายธวัชชัย    สุมแกว 
2. นางสาวศิรชัช  อรุณแจง 
  

1. นางอารยา   รักมหาคณุ 
2. นางไพจิตร  จันทรโพยม 
  

8 การแขงขันการสราง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00-14.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 1 

1. นายพลพล   โพธิ์ยิ้ม 
2. นายศุภกิตต   เกตุตะมะ 
  

1. นายอําพร   เขียวแกว 
2. นางประเสรฐิ อนบางเขน 
  

9 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 1 

1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ทองพรรณ 
2. เด็กหญิงณัฐธยาน  โตสุข 
  

1. นางประเสรฐิ อนบางเขน 
2. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี มูลด ี
  

10 การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

6 ก.ย. 61 13.00-16.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 2 

1. เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา 
2. เด็กชายธนัชชยั   ทัฬหสิริเวทย 
  

1. นางอําพร   เขียวแกว 
2. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี มูลด ี
  

11 การแขงขันการตัดตอ
ภาพยนตร ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00-14.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 3 

1. นายวรปรัชญ  สําล ี
2. นายอนุรกัษ   หมิ่นขัด 
  

1. นางชนกานต กฤติธญักช 
2. นายกิติศกัดิ ์ ธวิชาชาต ิ
  

12 การแขงขันการสรางการตูนแอ
นิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-14.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 2 

1. เด็กหญิงจีรนันท  ศิลสนิด 
2. เด็กหญิงณัฐนันท  แสนโกศกิ 
  

1. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี  มูลด ี
2. นางอําพร   เขียวแกว 
  

13 การแขงขันการสรางเกม
สรางสรรคจากคอมพิวเตอร  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-14.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 3 

1. เด็กชายณัฐศิวัช  กิตตินนัทพาณิช 
2. เด็กชายทรงวุฒิ   ขวัญเมือง 
  

1. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี มูลด ี
2. นางอําพร   เขียวแกว 
  

 



๑๕ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
14 การแขงขันการสรางเกม

สรางสรรคจากคอมพิวเตอร  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-14.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 3 

1. นายธนภัทร   อารีรกัษ 
2. นายธนภัทร   รัตนะ 
  

1. ส.ต.ต.หญิงภทัรวดี มูลด ี
2. นางอําพร   เขียวแกว 

15 การแขงขันการสราง Web 
Applications ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-14.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 4 

1. นายสิร ิ ขําพงศ 
2. นายอมรเทพ   มาสิน 
  

1. นางประเสรฐิ อนบางเขน 
2. นายวษิณุ  อนบางเขน 
  

16 การแขงขันการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 3 หอง 
คอมพิวเตอร 1 

1. นายจักรกฤษณ  ชนันชนะ 
2. นายศุภวิชญ   สนิทผล 
  

1. นางไพจิตร   จันทรโพยม 
2. นายอารยา  รกัมหาคุณ 
  

17 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
เตนทหนาอาคาร 2 

1. เด็กหญิงณัฐธยาน   แกวบังเกิด 
2. เด็กหญิงสุปรียา   ทองอยู 
3. เด็กหญิงเบญญาภา คงหมื่นรักษ 

1. นางชนกานต กฤติธญักช 
2. นายกิติศกัดิ์   ธวิชาชาต ิ
  

18 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-12.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
เตนทหนาอาคาร 2 

1. นางสาวกรชนก   สุรเชาวตระกูล 
2. นายพีร   นวมเพ็ชร 
3. นายวีระฉัตร  รกัถึง 

1. นางชนกานต กฤติธญักช 
  

19 การแขงขันหุนยนต
ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. เด็กชายกฤษณธร   โมทิม 
2. เด็กชายณัฐพล   แยมนุช 
3. เด็กชายบุญพันธุ   หวังมีชัย 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. นายณรรตธร คงเจริญ 
  

20 การแขงขันหุนยนต
ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. นายกิตตภิสัส   อินทรกลอย 
2. นายวรากร   บายคลอย 
3. นายศุภกิตติ ์  ธนสัญชัย 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. นายณรรตธร คงเจริญ 
  

21 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง 
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. เด็กชายนรบดี   เหลี่ยมไทย 
2. เด็กชายอิทธินันท   บานกลวย 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. น.ส.ธันยาภรณ ศรีโพธิ ์

22 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง 
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. นายปราโมทย  คีรีรัตนเสถียร 
2. นายภาคภูม ิ เทศทอง 
3. นายสรนันท  ปนลี ้

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. น.ส.ธันยาภรณ ศรีโพธิ ์

23 การแขงขันหุนยนตระดับสูง  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. เด็กชายรัตติพงศ   วงศปทมกุล 
2. เด็กชายสุรพัศ  มะลิซอน 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. นางประเสรฐิ อนบางเขน 

24 การแขงขันหุนยนตระดับสูง  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. นายกิตตภิสัส   พวงเงิน 
2. นายธนัญชยั   รุงเรือง 
3. นายนที   สันติกุล 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. นางประเสรฐิ อนบางเขน 
  

25 การแขงขันหุนยนตผสม  
ม.1-ม.3 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. เด็กชายกิจภธูิป   นวลใย 
2. เด็กชายธีรภัทร   นิลทว ี
3. เด็กชายสิรภพ   นวลใย 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
  

26 การแขงขันหุนยนตผสม  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00-15.00 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ 
หองสมุด 

1. นายธนภูมิ   เจกแจว 
2. นายธัชชานนท   ตาลสอน 
3. นายสิปปวิชญ   จันโท 

1. นายวษิณุ  อนบางเขน 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
  

 

3.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
1 การแขงขันการจัดการคาย 

พักแรม ม.1-ม.3 
6 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
สวนปาขางสนามฟุตบอล 

1. เด็กชายจิรวัฒน   ชุมชื่นด ี
2. เด็กชายชิษณุชา   ประเจิดสกุล 
3. เด็กชายณัฐพงษ   คําแกว 
4. เด็กชายตะวัน   ทรัพยมาก 
5. เด็กชายธีรศักดิ ์  บัวซอน 
6. เด็กชายบัณฑิต   อยูกลัด 
7. เด็กชายรัตนกร   ศิลา 
8. เด็กชายวสพุิชย  ทัฬหสิริเวทย 

1. นายยุทธสพร รักสิงห 
2. นายเฉลิมพล อินทรสอาด 
3. นางสาวสุภาพร สีนวล 
  

2 การแขงขันการสรางอุปกรณ
เพื่อใหบริการ ม.4-ม.6 

6 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
สนามฟุตบอล 

1. นายกฤษฎา   อวมจรยิ้ม 
2. นายธนกร   วจนะถาวร 
3. นายธนกร   จินะ 
4. นายธวัชชัย   ศรีปุงวิวัฒน 
5. นายธีรภัทร   จันทรา 
6. นายเอกพจน  ปานผอง 

1. นายสมชาย  ดวงเนตร 
2. วาที่ รต.จักรกฤษณ หมอกมืด 
3. วาที ่รต.อภิรัตน  บุญคง 
  

 

 



๑๖ 
 

ที่ รายการแขงขัน วันที่ เวลา สถานที ่ ผูเขาแขงขัน ครูผูควบคุม 
3 การประกวดหนังสือเลมเล็ก  

ม.1-ม.3 
7 ก.ย. 61 09.00 

เปนตนไป 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 2 ชั้น 1 หอง 211 

1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองธรรม 
2. เด็กหญิงนันทิชา  อินทหอม 
3. เด็กหญิงสมฤด ี นุชรอด 

1. น.ส.ศิริกัลยา  โสตถิวรกุล 
  

4 การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
ม.4-ม.6 

7 ก.ย. 61 09.00 
เปนตนไป 

โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ 
อาคาร 2 ชั้น 2 หอง 226 

1. นางสาวจันฑริา  พยัคฆนอย 
2. นางสาวชญานิน  เพ็ชรรี ่
3. นายเมธาสิทธิ ์ ทาแกง 

1. น.ส.ศริกิัลยา โสตถิวรกุล 
  

 
 

4. คณะกรรมการเจาหนาที่ 
4.1 ฝายสวัสดิการและการเงิน  มีหนาที่ จัดเบ้ียเลี้ยงใหแกนักเรียนและครูผูควบคุมดูแล 

นักเรียนที่เขาแขงขัน ระหวางวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 กรรมการประกอบดวย 
   1. นางชนกานต  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
   2. นางสกุลทิพย  ผกาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
   3. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ ์  กรรมการ 
   4. นางสาวปทรียา ประสงคทรัพย  กรรมการ 

5. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลด ี   กรรมการและเลขานุการ 
4.2 ฝายประเมินผล  มีหนาที่ สรุปผล ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะ 

ทางวิชาการฯ โดยสรุปเปนรูปเลม และเสนอผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการประกอบดวย 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลด ี   ประธานกรรมการ  
   2. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 

3. นางสกุลทิพย  ผกาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
4. นายจักกฤษณ  หมอกมืด  กรรมการ 
5. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 

ใหครูอาจารยท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฎิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และใหบังเกิด 
ผลดีแกทางราชการสืบตอไป   

สั่ง ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายสมพร  สุขอราม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


