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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่   281/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา 
------------------------------ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20 – 24 
ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา  
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี อาศัยอ านาจตามความ               
ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27                             
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบน านักเรียน 
เข้ารว่มแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา 
และประสานงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว  กรรมการ 
  4. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  6. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ประสานงานครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 

2. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
3. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 

  4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  2. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  3. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการ 
  4. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง  กรรมการ 
  5. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
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  6. นางนุศรา  ศิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
  7. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
  8. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
  9. นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมการ 
  10. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
  11. นางฐิติมา  แสงจันทร์  กรรมการ 
  12. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
  13. นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์  กรรมการ 
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางวริยาภรณ ์  ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมการ 

 2. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  5. นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการ 
  6. นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 
  7. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  8. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
  9. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
  10. นางสาวณัฐวรรรณ   มั่นใจ   กรรมการ 
  11. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
  12. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  13. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
  14. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  15. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  16. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  17. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  18. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 

 19. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
 20. นางวาริน  สอนง่ายดี  กรรมการ 
 21. นายโพยม  ศิริพงษ์   กรรมการ 
 22. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
 23. นางสาวยุวด ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 

     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  2. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  3. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
  4. นายเสน่ห ์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  5. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์  กรรมการ 
  6. นางค ามี   ชัยรักษา   กรรมการ 
  7. นางสาวสวรส  ปานเกิด   กรรมการ 
  8. นายเสน่ห ์  สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมการ 
  9. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  10. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
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  11. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  12. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  13. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  14. นาค ารณ  อินทร์พ่วง  กรรมการ 
  15. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
  16. นางสมหมาย  เข็มคง   กรรมการ 
  17. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์  กรรมการ 
  18. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
  19. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  20. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน   กรรมการ 
  21. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
  22. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 
  23. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  24. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  25. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  26. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  27. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  28. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  29. นางสาวน้ าเพ็ชร  มั่งคล้าย   กรรมการ 
  30. นางสาวมริษา  สอนบุญเกิด  กรรมการ 
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  กรรมการ 
 2. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
 3. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
 4. นายสุเทพ  มาคง   กรรมการ 
 5. นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ  กรรมการ 
 6. นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 
 7. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
 8. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 9. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
 10. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
 11. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
 12 นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา  กรรมการ 

 13. นายชานนท ์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
 14. นายกิตติศักดิ์  น้อยค า   กรรมการ 
 15. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
 16. นางสาวนุสรา  รอดสิน   กรรมการ 
 17. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
 18. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
 19. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  กรรมการ 
 20. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
 21. นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
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     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  2. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   3. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
   5. นายก าพล  สุนันทวนิช  กรรมการ 
   6. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
   7. นายสุเทพ  สิทธิโสภณ  กรรมการ 
   8. นายจรัส   สุริโย   กรรมการ 
   9. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
   10. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  กรรมการ 
   11. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
   12. นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล   กรรมการ 
   13. นายดุลภัทร  บาทบ ารุง  กรรมการ 
   14. นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
   15. นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
   16. นายอรรถพล  บาทบ ารุง  กรรมการ 
   17. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
   18. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ   กรรมการ 
   19. นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
   20. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง   กรรมการ 
 21. นายสายชล  ด าแลลิบ  กรรมการ 
 22. นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่   กรรมการ  
 23. นายเตชดล  กิจอุดมโภคิน  กรรมการ 
 24. นางสาววภิาดา  สุขเกตุ   กรรมการ 
 25. นายไพฑูรย์  พิกาด   กรรมการ 
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นางรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมการ 
   2. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
   3. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
   4. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
   5. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
   6. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
     2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
   2. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
   3. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
   4. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
   5. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
   6. นางวร ี   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
   7. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
   8. นางสาวเรวด ี  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
   9. นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  กรรมการ 
   10. นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น   กรรมการ 
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   11. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
   12. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
   13. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
   14. นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์  กรรมการ  
   15. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
   16. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
   17. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
   18. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   19. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
   20. นางสาวจินตวีร ์  กัดฟัก   กรรมการ 
   21. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  กรรมการ 
   22. นางสาวสุทธิณี  โชติมน   กรรมการ 
   23. นางสาวสิรธิร  ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการ 
   24. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
   25. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง   กรรมการ 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 

 2. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
 3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 

   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
   5. นางอารยา  รักมหาคุณ  กรรมการ 
   6. นางอ าพร  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   7. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม  กรรมการ 
   8. นายวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมการ 
   9. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
   10. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ  
   11. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
   12. นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
   13. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
   14. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
   15. นางสาววภิาศิริ  ทากะถา   กรรมการ 
   16. นางสาวนริศรา   ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
       3.1 ฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าที่ ควบคุมดูแล ฝึกซ้อมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 

ทางวิชาการตามรายการแข่งขัน กรรมการประกอบด้วย 
  3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  

ม.1-ม.3 
21 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 8 ชั้น 1  
ห้อง 815,816 

1. เด็กหญิงอรัญกาญจน ์ กล่อมถกึ 
  

1. นางนภาพร  โพธิ์เงิน 
  

2 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยาน ี๑๑ (๖ บท)  
ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 8 ชั้น 2  
ห้อง 824,825 

1. เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ 
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร 
  

1. นางจรัสศร ี เขาเหิน 
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ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
3 การแข่งขันคดัลายมอืสื่อ

ภาษาไทย ม.4-ม.6 
22 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 8 ชั้น 1  
ห้อง 811,812 

1. นางสาววิมลสิริ  แดงเรือง 
  

1. นางสาวสายรุ้ง  อยู่คร 
  

4 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 8 ชั้น 2  
ห้อง 824,825 

1. นายณัฐพงษ ์ สีมารักษ ์
2. นายวัฒนา  บ้านกล้วย 
  

1. นายวิทยา  อินอยู ่
2. นายธีรพงษ ์ เข็มคง 
  

 
 

  3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
22 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ภาคเช้า) อาคารอุบาลี 
ห้องประชุมคุณหญิง 
ไขศรี (ภาคบ่าย)  
คณะวิทยาศาสตร์  
ห้อง SC1307 

1. เด็กหญิงภิญญดา  เกษมส าราญ 
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร 
3. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณแจ้ง 
  

1. นางสาวอัญญารัตน ์ ค าก้อน 
2. นางสาวสิรินุช  เข็มคง 
  

2 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม ลานอเนกประสงค์ 
อาคาร 7 

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

1. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ 
2. นางสาวอัญญารัตน ์ ค าก้อน 
  

3 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม หอประชุม 

1. เด็กหญิงชนกชีวา  วงศ์ษา 
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงค์ค า 
3. เด็กหญิงรพีภรณ์  สัพทเสวี 

1. นางกรนันท์  เอี่ยมภูเขยีว 
2. นางสาวปาริชาต  ผาสุข 
  

    รายชื่อนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 
1. นายภูวเนศวร์   ฤทธิ์สน    
2. นายนิรพัชร   ท้วมเรือง   

 

4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคารพละศึกษา 
ชั้น 2 

1. เด็กหญิงกัลญาณ ี กลิ่นหอม 
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทิม 
  

1. นายณรรตธร  คงเจริญ 
2. นางค ามี  ชัยรักษา 
  

5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ภาคเช้า) อาคารอุบาลี 
ห้อง UB004 (ภาค
บ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ 
ห้อง SC1307 

1. นายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ 
2. นายนิต ิ เทียนบุตร 
3. นางสาวรัตนากร  น่วมอิ่ม 
  

1. นายสว่าง  จันทร์เจาะ 
2. นางสาวอัญญารัตน  ค าก้อน 
  

6 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม หอประชุม 

1. นางสาวชมภู่นุช  เลิศหาญ 
2. นางสาวณัฐรัตน์  หมอกมืด 
3. นางสาวอภิภาวด ี มากอยู ่

1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน ์
2. นางสาวสนุันทา เมฆไตรรัตน ์
  

    รายชื่อนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 
1. นายภูวเนศวร์   ฤทธิ์สน    
2. นายนิรพัชร   ท้วมเรือง   

 

7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคารพละศึกษา 
ชั้น 2 

1. นายกิตติพันธุ ์ เมฆเสือ 
2. นายทองพิทกัษ ์ บุญชู 
  

1. นายณรรตธร  คงเจริญ 
2. นางค ามี  ชัยรักษา 
  

 
  3.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเชียงค า
วิทยาคม อาคาร 4 
ห้อง 422-427,435-
436 

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

1. นายอนิรุทธ ์ พุ่มอ่อน 
2. นางดวงพร  มากล้ า 
  

2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเชียงค า
วิทยาคม อาคาร 3 
ห้อง 321-326,334-
335 

1. เด็กหญิงณัฐนี  หลาแก้ว 
2. เด็กชายนธิิพัฒน ์ กลิ่นทุ่ง 
3. เด็กชายปภินวิทย ์ สอนเกตุ 
  

1. นางสุมาลี  หมากผิน 
2. นางสาวอนธุิดา แก้วสีม่วง 
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ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
3 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเชียงค า
วิทยาคม อาคาร 5 
ห้อง 513-514 

1. เด็กชายจิตตพิัฒน์  ถาปาวงศ์ 
2. เด็กชายวรปรัชญ ์ เขมรุจินนท์ 
  

1. นางอ าพร  รักสิงห์ 
2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ 
  

4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเชียงค า
วิทยาคม อาคารเฉลิม
พระเกียรติ (Library) 
ชั้น 3 

1. เด็กชายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ 
  

1. นางสมใจ  พงษ์สิงห์ 
  

5 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเชียงค า
วิทยาคม อาคาร 4 
ห้อง ห้องประชุม 
เจดีย์ค า 

1. เด็กชายนวพล  ศักดิ์เดชานนท์ 
  

1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ 
  

6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเชียงค า
วิทยาคม อาคาร 1 
ห้อง 123-125 

1. นายณฐชนม ์ อินทพิบูลย ์
  

1. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ 
  

 
 

  3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การประกวดละครคุณธรรม  

ม.1-ม.6 
21 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนจุนวิทยาคม 
หอประชุม 

1. นายกฤตภาส   แว่นแกว้ 
2. นายกิตตินันท์   อ่ าเทศ 
3. นางสาวณัฐพร   ขวัญเขียว 
4. นายณัฐพล   นามศร ี
5. นายณัฐสิทธิ์   ใจดี 
6. นายต่อลาภ   วิเชียรสรรค์ 
7. นายธนกาญจน ์ อ่วมจินดา 
8. นายธนากร   เจ๊กแจว 
9. นายปรมัตถ ์ พระโยม 
10. นางสาวปุณยาพร  นิกรกุล 
11. นางสาวพรปฏิภาน  ด่านปาน 
12. นายพิริยะพงศ์   จันทร์ผ้ึง 
13. นายพีราย ุ  น่วมอิ่ม 
14. นายศรเพชร   พลคล้าย 
15. นายสิรวิชญ์   แสงดาว 
16. นายสภุัทรชัย  จันทร์เกษร 
17. นายสภุัทรชัย   ค ากระจ่าง 
18. นางสาวเครือฟ้า   สมบูรณ์ 
19. นายเทิดไท   สุกใส 
20. นายโชติวิศุทธิ ์  ผู้ภักด ี

1. นายภาณุพงศ ์ คงเชื้อสาย  
2. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  
3. นายชานนท์   ผ่องฉวี 
4. นางสาวนุศรา   รอดสิน 
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล  
  

    รายชื่อนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 
1. นายธวัชชยั   ศรีปุงวิวัฒน ์  
2. นายเกยีรติศักดิ์   เทียนทอง  
3. นายเอกพจน ์  ปานผ่อง   
4. นายธนกร   วจนะถาวร   
5. นายภาณุ   เพ็ชรมณ ี  

 

2 การประกวดละครประวัติศาสตร์ 
ม.1-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

ที่ว่าการอ าเภอจุน 
หอประชุม 

1. นายชญานิน   เสือแก้ว 
2. นายชิษณุพงศ์   รวมพล 
3. นายณภัทร   มั่นหมาย 
4. เด็กหญิงณัฐพร  เนียมใจดี 
5. นายณัฐวุฒิ   เกิดสุวรรณ 
6. นายธวัชชยั   มั่นอ้น 
7. นายนนท์ปวิธ   วงศ์วิเศษ 
8. นางสาวปาณีศา   คงเจริญ  
9. นายพงศธร  เธียระวิบูลย ์
10. นายพาทิศ   ดีโต 
11. นายวรพล   โพธิ์ทอง 
12. นายวิสัยทัศน ์ อินทร์จันทร์ 

1. นายภาณุพงศ ์ คงเชื้อสาย  
2. นายจักรพันธ ์ ชีวะวัฒนา  
3. นางสาวศุภรัตน ์ ช านาญผา 
4. ม.ล.ภคเมธี   สายสนั่น 
5. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
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ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 

    

13. นายวิหาร  ทองเชื้อ 
14. นายศุภกร  วิเศษปะ 
15. นายสนทรรศน์   เกตุคง 
16. นายสมศักดิ ์ อยู่บุญ 
17. นางสาวสิริยากร   หล่าซิว 
18. นายสวุิจักษณ์   อยา่งรัตนโชติ 
19. นางสาวอนญัญา  ขาวป้อม 
20. นายเกยีรติพงษ์   อภิรัตน์ 

 

    

รายชื่อนักเรียนเขา้ร่วมกจิกรรม 
1. นายกิตติศักดิ์  สุดท านอง   
2. นายณัฐวุฒิ  ไสยรัตน์  
3. นายจิรภัทร์   ศรีสมบัติ   
4. นายศุภกิจ  รอดม ี   
5. นายณัฐภูมิ  นาคทรัพย ์   
6. นายอภิสิทธิ ์  รัตน์บ้านด่าน 
7. นายนัทวัฒน์  คล้ามทุ่ง   

 

3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 
อาคาร 1 ห้อง 
เกียรติยศ 

1. เด็กชายอนกุูล  ศรีว่าง 
  

1. นายสาธิต  จันสิงขรณ์ 
  

 
  3.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 21 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม ลานสนาม
กีฬาฟากกวา๊นฯ 

1. เด็กชายกฤษฏา  แสงสง่า 
2. เด็กชายจาตุรนต์  ขาวป้อม 
3. เด็กชายธนกร  อินทร์เพชร 
4. เด็กชายภากรณ์  ขึ้นทันตา 
5. เด็กชายภูเบศ  หวังดีกลาง 
6. เด็กชายวิทวัส  คุ้มสี 
7. เด็กชายศุภากร  อ่อนอาสัญ 
8. เด็กชายสวุิจักษณ ์ หอมฟุ้ง 
9. เด็กชายอภิวิชญ ์ หลวงขัน 
10. เด็กชายอรรถพล  เม้ยทับ 

1. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ 
2. นางสาววิภาดา  สุขเกตุ 
  

2 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม โดมกีฬา 

1. เด็กชายจิตตพิัฒน์  พิรณฤทธิ ์
2. เด็กชายจิรโชติ  บ้านขมิ้น 
3. เด็กชายณัฐนนท ์ อรุณสวัสดิ์ 
4. เด็กชายธนา  น้อยธรรมราช 
5. เด็กชายธีรภัทร  รอดแก้ว 
6. เด็กชายพงษพ์ันธ ์ อุ่นแก้ว 
7. เด็กชายภานวุัตน์  ม่วงวงษ ์
8. เด็กชายวชิราวธุ  เรียบร้อย 
9. เด็กชายวาย ุ พิมทอง 
10. เด็กชายสุชาครีย ์ เชียงค า 

1. นายจรัส  สุริโย 
2. นายสายชล  ด าแลลิบ 
3. นายสมชาย  จรแจ่ม 
  

3 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม โดมกีฬา 

1. เด็กหญิงกชนันท ์ ศรีดี 
2. เด็กชายจารุวัตร  เนียมแสง 
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถวิลบูลย ์
4. เด็กชายชยัณรัตน์  อิ่มค า 
5. เด็กชายธนกฤต  พาต่อ 
6. เด็กชายธีรนาถ  เกิดป้อม 
7. เด็กชายธีรภัทร  อิ่มขาว 
8. เด็กชายธีรศักดิ์  สุ่มเกตุ 
9. เด็กหญิงเบญจพร  ปัญทะนา 
10. เด็กชายเพชรรัตน ์ มั่นหมาย 

1. นายสมชาย  จินะ 
2. นายโอฬาร  จอกทอง 
3. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย ์
  

 
 
 



9 
 

ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
4 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา

(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 
22 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม หอประชุม
ชอมพอ 

1. นายณัฐวุฒ ิ อ่อมพรม 
2. นางสาวธนภรณ์  ทับเมี่ยง 
3. นายพรรณเดช  พรมภักด ี
4. นางสาวลลิตา  ข าอิ่ม 
5. นางสาววรรณภา  วงศ์วัช 
6. นางสาวศศิภา  เผือกน้อย 
7. นางสาวศุภิสรา   เปรมกระสินธุ์ 
8. นางสาวสุภาภรณ์  อรัญวงศ์ 
9. นางสาวสุวรรณา  ขังทัด 
10. นางสาวอาทิตยา  แม้นอินทร ์

1. นายวีระศักดิ ์ หมอกมืด 
2. นายรณชัย  จินาเกต ุ
3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี
  

 

  3.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  

ม.1-ม.3 
21 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 6 ห้อง 623-
624 

1. เด็กหญิงพรไพลิน  สืบค า 
  

1. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง 
  

2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 6 ห้อง 625-
626 

1. เด็กชายณัฎฐากร  ศิริโภคา 
  

1. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง 
  

3 การแข่งขันประติมากรรม  
ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
ลานประติมากรรม 

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

1. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง 
2. นางสาววันทนีย ์ ทัศนา 
  

4 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 5 ห้อง 524-
525 

1. นายกฤษณะพงศ์  มั่นอิน 
  

1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
  

5 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
อาคาร 6 ห้อง 625-
626 

1. นายเกริกฤทธิ ์ ลบข า 
  

1. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง 
  

6 การแข่งขันประติมากรรม  
ม.4-ม.6 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
ลานประติมากรรม 

1. นายนันทปรีชา  สอนทุ่ง 
2. นายสกนธ ์ อยู่กลัด 
3. นายเบญจพล  อินด ี

1. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง 
2. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
  

7 การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

สวนสุขภาพเทศบาล
เมืองพะเยา ริมกว๊าน
พะเยา 

1. เด็กชายชยังกูร  แก้วทุ่ง 
2. เด็กชายตฤษนันท ์ อินทร์เรือง 
3. เด็กชายปุณยวัจน ์ กระพันเขียว 
4. เด็กชายภาสกร  ถนอมทองพันธ ์
5. เด็กชายศิรชัช  อินทร์มา 
6. เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ ์

1. นายคุณากร  สุริยนต์ 
  

8 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนฝายกวาง
วิทยาคม หอประชุม 

1. เด็กชายนท ี พูลจันทร์ 
  

1. นายเกือ้กุล  มากกุญชร 
  

9 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนฝายกวาง
วิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 
2 ห้อง 521 

1. เด็กหญิงสุชาวด ี พูลจันทร์ 
  

1. นายเกือ้กุล  มากกุญชร 
  

10 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
โรงยิม 

1. เด็กชายจกัรพรรณ์  รอดสิน 
2. เด็กชายชิตนันท ์ ยุทธศิลป ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทันบุตร 
4. เด็กชายธนกานต ์ ศรีพยัญ 
5. เด็กชายธนากร  หมอกมืด 
6. เด็กหญิงธีมาพร  ประเสริฐกุล 
7. เด็กชายปฏิพัทธ ์ สุกร 
8. เด็กหญิงปนิตา  อินทิพย ์
9. เด็กชายพงษ์นวจค ์ เฉียงเมือง 
10. เด็กหญิงพิชญา  แดนอุดม 
11. เด็กหญิงภรรว ี ด าดี 
12. เด็กหญิงภีรญา  เกตุขาว 
13. เด็กหญิงวราลักษณ์  เพ็งอ่ า 

1. นายทวีพงศ์  รอดสิน 
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ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
 

   

14. เด็กหญิงศกุนิชญ ์ จันทร์ไทย 
15. เด็กหญิงศศิประภา  ข าพงศ์ 
16. เด็กชายศุภกิจ  ก าเนิด 
17. เด็กหญิงสัณห์สินี  จุลพวง 
18. เด็กหญิงสโรชา  ศรีบุระ 
19. เด็กหญิงหัทยาพร  ทองสว่าง 
20. เด็กชายอภิสิทธิ ์ ภู่พัด 
21. เด็กหญิงอัญชิสา  บัวป้อม 

 

11 การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

สวนสุขภาพเทศบาล
เมืองพะเยา ริมกว๊าน
พะเยา 

1. นายธนกาญจน ์ เพ็ญศรี 
2. นายธนชัย  กุลจันทร์ 
3. นายธนาวุฒิ  สภาภกัดิ ์
4. นายภาคภูม ิ จันทร์เชื้อ 
5. นายเรืองศักดิ ์ ปวงประชัง 

1. นายคุณากร  สุริยนต์ 
2. นายเกือ้กุล  มากกุญชร 
  

12 การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ ์ประเภทชาย  
ม.4-ม.6 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนฝายกวาง
วิทยาคม ห้องประชุม
ใบบุญดอกเหียง 

1. นายชยัวัฒน ์ หนานกุล 
  

1. นายโพยม  ศิริพงษ์ 
  

13 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
ตึกอ านวยการ  
ห้อง หอประชุม 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ ์
2. เด็กหญิงกรณัฐ  แป้นเกิด 
3. เด็กหญิงกรพินธ ์ แก้วมาก 
4. เด็กหญิงจรรญารัตน์  อุ่นนุช 
5. เด็กหญิงจรวยพร  เจริญยาว 
6. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนยัจิตต ์
7. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจดี 
8. เด็กชายธนสิน  แกว้เกต ุ
9. เด็กชายพงศกร  ทองอิ้ม 
10. เด็กหญงิพิมพ์นารา  ศรีประทกัษ์ 
11. เด็กหญงิพิมพ์ไพลิน  นาควิจิตร 
12. เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน 
13. เด็กชายศุภชยั  แก้ววิเชียร 
14. เด็กหญิงอารีรัตน ์ เป้ทุ่ง 
15. เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน 
16. เด็กชายเบญจมินทร์  รชตกาญจน์กูล 

1. นางรัชน ี พุดซ้อน 
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์ 
3. นายนพดล  ดิษสวน 
4. นางอฑิภา  วรากรเจริญ 
  

14 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
อาคารวิทยบริการ  
ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 

1. นางสาวกญัญาณัฐ  ประภูชะกา 
2. นางสาวกานตธ์ิดา  หิรัญธนวิวฒัน ์
3. นางสาวกานต์ธิดา  เกิดป้อม 
4. นายจกัรกฤษณ ์ เพชรคง 
5. นางสาวนภสร  ศรีม่วง 
6. นายวีรภัทร  คล้ายแท้ 
7. นายศรายุทธ  กล่อมทุ่ง 
8. นายสหรัฐ  ศรีดาฟอง 
9. นายหฤษฎิ ์ ง้ิวดี 
10. นางสาวเบญญาภา  ธิเสนา 

1. นางรัชน ี พุดซ้อน 
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์ 
3. นายนพดล  ดิษสวน 
  

15 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
อาคาร 6 ชั้น 2  
ห้อง 625 

1. นางสาวกานต์ธิดา  เกิดป้อม 
2. นางสาวฐิติมา  พุ่มเรียบ 
3. นางสาวดวงจิตร ์ ด่านกติติไกรลาศ 
4. นางสาวดวงใจ  ด่านกิตติไกรลาศ 
5. นางสาวนริศรา  พุดลา 
6. นางสาวรัฐนันท ์ อินทร์จันทร ์

1. นางรัชน ี พุดซ้อน 
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์ 
3. นายนพดล  ดิษสวน 
4. นางอฑิภา  วรากรเจริญ 
  

 
  3.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
20 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 4 ห้อง 
436 

1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปุญญพันธ ์
  

1. นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร 
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ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
2 การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน  

ม.4-ม.6 
21 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 4  
ห้อง 446 

1. นางสาวจิตรานุช  ช้างสวน 
2. นายธนาธิป  โตง้ิว 
3. นางสาวมัสยา  ฤทธิ์แกว้ 
4. นางสาวสุคนธา  มณีวัลย ์
5. นางสาวสุนทรี  แสงอ่อน 

1. นางสาวกิตตยิา  ต้นกลั่น 
2. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย ์
  

3 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยา 
พิทยาคม อาคาร 4  
ห้อง 416 

1. นางสาวศศิธร  ทองสว่าง 
  

1. นายลิขิต  สอนเทียน 
  

 
  3.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
20 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 2 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 5 

1. เด็กชายชยัสิทธิ์   ทองพรรณ 
2. เด็กหญิงณัฐธยาน ์ โตสุข 
  

1. นางประเสรฐิ   อ้นบางเขน 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลด ี
  

2 การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 5 

1. นายพลพล   โพธิ์ยิ้ม 
2. นายศุภกิตต์   เกตุตะมะ 
  

1. นายอ าพร   เขียวแก้ว 
2. นางประเสรฐิ   อ้นบางเขน 
  

3 การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 3 

1. นายสิริ  ข าพงศ์ 
2. นายอมรเทพ   มาสิน 
  

1. นางประเสรฐิ   อ้นบางเขน 
2. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
  

4 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 1 

1. นายวรปรัชญ ์ ส าล ี
2. นายอนุรกัษ์   หมิ่นขัด 
  

1. นางชนกานต์   กฤตธิัญกช 
2. นายกิติศักดิ์   ทวิชาชาต ิ
  

5 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 2 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 5 

1. เด็กชายพงศกร  สุขจ้อย 
2. เด็กชายรชตะ   ปั้นทิม 
  

1. นางอารยา  รักมหาคุณ 
2. นางไพจิตร   จันทร์โพยม 
  

6 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 1 

1. เด็กชายณัฐศิวัช   กิตตินนัท์พาณิช 
2. เด็กชายทรงวุฒิ   ขวัญเมือง 
  

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลด ี
2. นางอ าพร   เขียวแก้ว 
  

7 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 3 

1. เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา 
2. เด็กชายธนัชชัย   ทัฬหสิริเวทย ์
  

1. นางอ าพร   เขียวแก้ว 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลด ี
  

8 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.1-ม.3 

22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

วิทยาลยัเทคนิคพะเยา 
สโมสร สมาคมศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองและครู 

1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   แก้วบังเกิด 
2. เด็กหญิงสุปรียา   ทองอยู ่
3. เด็กหญิงเบญญาภา   คงหมื่นรักษ์ 
  

1. นางชนกานต์   กฤตธิัญกช 
2. นายกิติศักดิ์   ทวิชาชาต ิ
  

9 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง ปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ 3 

1. นายจกัรกฤษณ ์ ชนันชนะ 
2. นายศุภวิชญ์   สนิทผล 
  

1. นางไพจิตร   จันทร์โพยม 
 
  

10  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 
ม.1-ม.3 

20 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา อาคาร
สิรินธร ห้อง 
เทิดพระเกียรติ 

1. เด็กชายกฤษณ์ธร   โมทิม 
2. เด็กชายณัฐพล   แย้มนุช 
3. เด็กชายบุญพันธุ ์  หวังมีชัย 
  

1. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
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ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
11 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  

ม.1-ม.3 
20 ธ.ค. 2561 

(ล าดับที่ 8) 
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 
หอประชุมเฉลิมหล้า
จอมราชัน 

1. เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี 
2. เด็กชายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล 
3. เด็กชายสุรพัศ  มะลิซ้อน 
  

1. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน 

12 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 
ม.4-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา  
อาคารสิรินธร  
ห้อง เทิดพระเกียรติ 

1. นายกิตติภัฏ  อินทร์กลอย 
2. นายวรากร   บ่ายคล้อย 
3. นายศุภกิตติ์   ธนสัญชัย 
  

1. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
  

13 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
ม.4-ม.6 

21 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 
หอประชุมเฉลิมหล้า
จอมราชัน 

1. นายกิตติภัสส์   พวงเงิน 
2. นายธนัญชัย   รุ่งเรือง 
3. นายนท ี  สันติกุล 
  

1. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน 
  

14 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 22 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 
หอประชุมเฉลิมหล้า
จอมราชัน 

1. เด็กชายกิจภธูิป   ยาวิลาด 
2. เด็กชายนรบด ี เหลีย่มไทย 
3. เด็กชายอิทธินันท ์ บ้านกล้วย 
  

1. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 

15 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 ธ.ค. 2561 
(ล าดับที่ 8) 

โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 
หอประชุมเฉลิมหล้า
จอมราชัน 

1. นายธนภัทร  อารีรักษ ์
2. นายธนภูม ิ  เจ๊กแจว 
3. นายสิปปวิชญ์   จันโท 
  

1. นายวิษณ ุ อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 
  

 
 

  3.1.9 การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  
เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ 
ที่ รายการ วันที่แข่งขัน สถานที่ รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1 การน าเสนอผลงานการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS)  
ม.1-ม.3 

21-23 ธ.ค. 
2561 

สวนสุขภาพ 
ริมกว๊านพะเยา 

1. เด็กหญิงกนกอร อินผูก 
2. เด็กหญิงกมลวรรณ ทัฬหสริิพงษ์  
3. เด็กหญิงภิญญดา  เกษมส าราญ 
  

1. นางลาวัณย ์ ถาพันธุ ์
2. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง
3. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ
  

2 
การน าเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS)  
ม.4-ม.6 

21-23 ธ.ค. 
2561 

สวนสุขภาพ 
ริมกว๊านพะเยา 

1. นายนครินทร์   ยุทธศิลป์  
2. นายศิรชัช   อรุณแจ้ง  
3. นายสุริยะ   ศรีหม ี
4. นางสาวพันธนันท ์ นิ่มมณี 
  
 

1. นางลาวัณย ์ ถาพันธุ ์
2. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดษิฐ์ 
3. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย ์

 
 3.2 ฝ่ายจัดรถรับ – ส่ง  มีหน้าที่  จัดบริการรถรับ – ส่งให้กับนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการฯ และตรวจสภาพรถก่อนและหลังออกเดินทางทุกครั้ง กรรมการประกอบด้วย 

  1. นางจรรยา  ตรีกุย   ประธานกรรมการ 
  2. นายวันชัย  ทองอนันต์  กรรมการ 
  3. นายยอด  สอนโต   กรรมการ 
  4. นายวีระศักดิ์  ปานทอง  กรรมการ 
  5. นายปกรณ์ยศ  บูรณะศักดิ์  กรรมการ 
  6. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  7. นายธน ู  ยิ้มเสมียน  กรรมการ 
  8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
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3.3  ฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  มีหน้าที่ จัดที่พัก จัดรถรับส่งนักเรียน และเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียน 
และครูผู้ควบคุมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางจรรยา  ตรีกุย   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
   3. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.4  ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  สรุปประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ โดยสรุปเป็น
รูปเล่ม และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการประกอบด้วย  
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 
   2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 

3. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 

ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิด 
ผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

 
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 

 


