
๑ 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที่   268/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

   ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 
------------------------------ 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ได้ก ำหนดจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กันยำยน 2562 ณ สนำมแข่งขัน
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้ได้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม  

อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และเพ่ือให้ 
กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกและพิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ  
และประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวมำรินทร์     กลิ่นเชตุ       กรรมกำร 
        3. นำยฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมกำร 

         4. นำงอำรีย์    สำเกกูล   กรรมกำร 
 5. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย์   กรรมกำร 
 6. นำงวิไล  นิลทวี   กรรมกำร 
 7. เพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
 8. นำงภัสติ์ทิพำ    ยนต์นิยม  กรรมกำร 
         9. นำงจิดำภำ    พรำมจร   กรรมกำร 
         10. นำยบุญมี            มะริด                 กรรมกำร 
         11. นำงธงชัย   รักถึง   กรรมกำร 
 12. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 

 13. นำงอฑิภำ    วรำกรเจริญ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  14. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  15. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้ำที่ ประสำนงำนครู และนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
3. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 

  4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
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     2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  1. นำยธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมกำร 
  2. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
  3. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมกำร 
  4. นำงเสำวณีย์  อรุณแจ้ง  กรรมกำร 
  5. นำงจรัสศรี  เขำเหิน   กรรมกำร 
  6. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน   กรรมกำร 
  7. นำงนุศรำ   สิริพงศ์สถำพร  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 
  14. นำงรัชดำวัลย์  ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
     2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  1. นำงวริยำภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมกำร 

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

 19. นำยอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมกำร 
 20. นำงวำริน  สอนง่ำยดี  กรรมกำร 
 21. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   กรรมกำร 
 22. นำงสำวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
 23. นำงอ ำพร  รักสิงห์   กรรมกำร 

     2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  1. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
  2. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
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  3. นำงสำวจริยำ  เฉยเม   กรรมกำร 
  4. นำยเสน่ห์  เขียวแก้ว  กรรมกำร 
  5. นำงกรรณิกำร์  รัตนำวิบูลย์  กรรมกำร 
  6. นำงค ำมี   ชัยรักษำ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวสวรส  ปำนเกิด   กรรมกำร 
  8. นำยเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมกำร 
  9. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
  10. นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ  กรรมกำร 
  11. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมกำร 
  12. นำงกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมกำร 
  13. นำยปฏิฬ  นำคทอง   กรรมกำร 
  14. นำค ำรณ  อินทร์พว่ง  กรรมกำร 
  15. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
  16. นำงสมหมำย  เข็มคง   กรรมกำร 
  17. นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
  18. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร 
  19. นำยเสกสรร  เทียนทอง  กรรมกำร 
  20. นำงสำวศักดิ์ศรี  สำยสิน   กรรมกำร 
  21. นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
  22. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  กรรมกำร 
  23. นำงสำวปำริชำต  ผำสุข   กรรมกำร 
  24. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  กรรมกำร 
  25. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำร 
  26. นำงสำวอัญญำรัตน์ ค ำก้อน   กรรมกำร 
  27. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   กรรมกำร 
  28. นำงณัฏฐชำ  อ ำพร   กรรมกำร 
  29. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย   กรรมกำร 
  30. นำงสำวมริษำ  สอนบุญเกิด  กรรมกำร 
     2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 1. นำยภำณุพงศ์  คงเชื้อสำย  กรรมกำร 
 2. นำงสุภำพ  น้อยจันทร์  กรรมกำร 

 3. นำยวีรพล  ปำนด ำ   กรรมกำร 
 4. นำยสุเทพ  มำคง   กรรมกำร 
 5. นำยวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ  กรรมกำร 
 6. นำงภรณี   กังวำล   กรรมกำร 
 7. นำงสมปอง  ปำนเมือง  กรรมกำร 
 8. นำยพนม   พุฒลำ   กรรมกำร 
 9. นำยจักรพันธ์  ชีวะวัฒนำ  กรรมกำร 
 10. นำยอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมกำร 
 11. นำงเบญจมำภรณ์ เทียนทอง  กรรมกำร 
 12. นำงสำวศุภรัตน์  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 

 13. นำยชำนนท์  ผ่องฉวี   กรรมกำร 
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 14. นำยกิตติศักดิ์  น้อยค ำ   กรรมกำร 
 15. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  กรรมกำร 
 16. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน   กรรมกำร 
 17. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม   กรรมกำร 
 18. นำงสำวสุภำพร  สีนวล   กรรมกำร 
 19. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์  กรรมกำร 
 20. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร 
 21. นำยพัชรพงษ์  ทิพย์ธำนี  กรรมกำร 
 22. นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง   กรรมกำร 
     2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1. นำยบุญมี   มะริด   กรรมกำร 
  2. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมกำร 
   3. นำยธงชัย   รักถึง   กรรมกำร 
   4. นำยก ำพล  สุนันทวนิช  กรรมกำร 
   5. นำยวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมกำร 
   6. นำยสุเทพ  สิทธิโสภณ  กรรมกำร 
   7. นำยจรัส   สุริโย   กรรมกำร 
   8. นำงสำววิจิตรำ  สุริย์วงศ ์  กรรมกำร 
   9. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์  กรรมกำร 
   10. นำยสมชำย  จินะ   กรรมกำร 
   11. นำยดุลภัทร  บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
   12. นำยโอฬำร  จอกทอง  กรรมกำร 
   13. นำยอรรถพล  บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
   14. นำงสำวจำรุวรรณ ไชยพันโท  กรรมกำร 
   15. นำยสุรเชษฐ์  ชูเตชะ   กรรมกำร 
   16. นำงสำวนิภำพร  แจ่มทุ่ง   กรรมกำร 
 17. นำยสำยชล  ด ำแลลิบ  กรรมกำร 
 18. นำงสำวสุนิษำ  เรืองอยู่   กรรมกำร  
 19. นำงสำววิภำดำ  สุขเกตุ   กรรมกำร 
 20. นำยนิทัศน์  ศรีเจริญ   กรรมกำร 
 21. นำงสำวอรณิชำ  จินดำสวัสดิ์  กรรมกำร 
 22. นำยสมชำย  จรแจ่ม   กรรมกำร 
 23. นำยสิทธิเบศร์  ยำท้วม   กรรมกำร 
     2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นำงรัชนี   พุดซ้อน   กรรมกำร 
   2. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมกำร 
   3. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
   4. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
   5. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมกำร 

6. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
   7. นำยคุณำกร  สุริยนต์   กรรมกำร 
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 8. นำงสำววันทนีย์  ทัศนำ   กรรมกำร 
 9. นำยศุภรัฐ  จัตวำ   กรรมกำร 
     2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
   13. นำงสุชำดำ  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
   1. นำงสำวอนงค์นำฏ  ปำนด้วง   กรรมกำร 
   3. นำงกำญจนำภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 
   4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
   5. นำงปทุมพร  ชมชัย   กรรมกำร 
   6. นำงมณชนก  หนูแก้ว   กรรมกำร 
   7. นำงวรี   ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
   8. นำยสุนัย   ศรีม่วง   กรรมกำร 
   9. นำงสำวเรวด ี  ด่ำนกิตติไกรลำศ  กรรมกำร 
   10. นำงอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  กรรมกำร 
   11. นำงสำวกิตติยำ  ต้นกลั่น   กรรมกำร 
   12. นำยลิขิต  สอนเทียน  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. นำงสำวจินตวีร์  กัดฟัก   กรรมกำร 
   22. นำงสำวกฤติมำ  ตันสุวรรณ  กรรมกำร 
   23. นำงสำวสุทธิณี  โชติมน   กรรมกำร 
   24. นำงสำวสิริธร  ปรีชำธรรมรัตน์  กรรมกำร 
   25. นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
   26. นำยประเสริฐพร  เทียนทอง  กรรมกำร 
     2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
  1. นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน  กรรมกำร 

 2. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
 3. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 

   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
   5. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ  กรรมกำร 
   6. นำงอ ำพร  เขียวแก้ว  กรรมกำร 
   7. นำงสำวไพจิตร  จันทร์โพยม  กรรมกำร 
   8. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมกำร 
   9. นำงแววดำว  อยู่สุข   กรรมกำร 
   10. นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร  
   11. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำร 
   12. นำงสำวธันยำภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมกำร 
   13. นำงสำวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมกำร 
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   14. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
   15. นำงสำววิภำศิริ  ทำกะถำ   กรรมกำร 
   16. นำงสำวนริศรำ   ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
   17. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   กรรมกำร 
 2.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
 2. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
 3. นำยสมชำย  ดวงเนตร  กรรมกำร 
 4. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
 5. ว่ำที่ ร.ต.จกัรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร 
 6. นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
 7. นำงสุมำลี  นักเรียน   กรรมกำร 
 8. นำงสำวณิชภัสร ์  สมปู่   กรรมกำร 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ ควบคุม ฝึกซ้อม และดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ                  
ทำงวิชำกำรให้กับนักเรียนที่เข้ำแข่งขันตำมรำยกำรแข่งขัน ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้ กรรมกำรประกอบด้วย 
 3.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันคัดลำยมอืสื่อ

ภำษำไทย ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 

1. เด็กหญิงพัชรำภรณ์  อ้นแสน 
  

1. นำงนุศรำ  สิริพงศ์สถำพร 
  

2 กำรแข่งขันคัดลำยมอืสื่อ
ภำษำไทย ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 

1. นำงสำววิมลสิริ  แดงเรือง 
  

1. นำงสำยรุ้ง  อยู่คร 
  

3 กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ 
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 

1. เด็กชำยวรินทร  แป้นเกิด 
  

1. นำงสำวศิริวรรณ  พันทะยัก 
  

4 กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ 
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 

1. นำยสุทธิรักษ ์ โชติมน 
  

1. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม 
  

5 กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 

1. เด็กหญิงประภำสิริ  เพ็งเปรม 
  

1. นำงนภำพร  โพธิ์เงิน 
  

6 กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 

1. นำงสำวอรัญกำญจน ์ กล่อมถึก 
  

1. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ 
  

7 กำรแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม) ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 

1. เด็กหญิงณัฏฐิรำ  เกิดช้ ำ 
  

1. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ 
  

8 กำรแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม) ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 

1. นำงสำวสิริวิมล  พุ่มสุขวิเศษ 
  

1. นำงเสำวณีย ์ อรุณแจ้ง 
  

9 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 

1. เด็กหญิงกชนันท์  ศรีดี 
  

1. นำงรัชดำวัลย ์ ธิติกุลธรณ์ 
  

10 กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ท ำนองเสนำะ ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 

1. นำยฉัตรดนัย  พรน้อย 
  

1. นำงฐิติมำ  แสงจันทร ์
  

11 กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่น
ใหม่ กำพยย์ำนี ๑๑ (๖ บท)  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 

1. เด็กหญิงรินรดำ  อู่ข ำ 
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แย้มใย 
  

1. นำงจรัสศรี  เขำเหิน 
  

12 กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสี่สุภำพ (๔ บท)  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 

1. นำงสำวชวินมำดำ  วงค์ษำ 
2. นำยณัฐพงษ์  สีมำรักษ ์
  

1. นำงวันทนีย ์ สุขเจริญ 
2. นำยธีรพงษ ์ เข็มคง 
  

13 กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์
ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 

1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดำ  พันโชติ 
2. เด็กหญิงภูริชญำ  ภำปำวงศ์ 
  

1. นำยวิทยำ  อินอยู ่
  

14 กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์
ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 

1. นำยจัรกฤษ  ถึงจันทร์ 
  

1. นำยวิทยำ  อินอยู ่
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 3.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง

คณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 

1. เด็กชำยพันวุธ  ผูกอ้น 
  

1. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง 
  

2 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ 
ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธบิำย
ทำงคณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 

1. เด็กชำยณพรรษ  บุญส่ง 
2. เด็กชำยสุรยุทธ  เจือจำน 
3. เด็กหญิงอภิญญำ  โสคร 

1. นำงดวงพร  มำกล้ ำ 
2. นำงสำวยวุล ี เท่ียงทุ่ง 
  

3 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ 
ประเภทบูรณำกำรควำมรู ้
ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 

1. เด็กหญิงนพรัตน์  ใจดี 
2. เด็กชำยพำวิช  ผูกอ้น 
3. เด็กหญิงมนทกำนต ์ ชนะโต 
  

1. นำงสุมำลี  หมำกผิน 
2. นำงสำวอนธุิดำ  แก้วสีม่วง 
  

4 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 

1. เด็กชำยนวพล  ศักดิ์เดชำนนท์ 
  

1. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์ 
  

5 กำรแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 

1. เด็กหญิงฐิตำภำ  วงศ์จร 
  

1. นำงสำวณัฐวรรณ  มั่นใจ 
  

6 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 

1. นำยกิรติ  สุธีรยงประเสริฐ 
  

1. นำงสำวสุภำพร นิรันดรร์ัตนกิจ 
  

7 กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ 
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ใน
คณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 

1. นำงสำวตรีทิพยนภิำ  จุ้ยคลัง 
2. นำยธนภูม ิ หำญก ำธร 
3. นำงสำวธนัชพร  พรมประดิษฐ์ 
  

1. นำงอำรีย ์ สำเกกูล 
2.นำงสำวปั้นหยำ สุขโรจน์บัณฑิต 
  

8 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำน
คณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

13.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้อง GSP (125-126) 

1. เด็กหญิงญำณพัทธ ์ ทรงกลิ่น 
2. เด็กชำยวรปรัชญ ์ เขมรุจินนท์ 
  

1. นำงปกำยดำว  ปำนอยู ่
2. นำงอ ำพร  รักสิงห์ 
  

9 กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำน
คณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

08.00-
12.00 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้อง GSP (125-126) 

1. นำงสำวบัณฑิตำ  จันเขียว 
2. นำยเพ็ญชำต ิ พวงเงิน 
  

1. นำยอนิรุทธ ์ พุ่มอ่อน 
2. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์ 
  

10 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 

1. นำยภวูิชญะ  อุตสำหกจิ 
  

1. นำงอุษำ  พุฒลำ 
  

11 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หอประชุม 123 ปี 

1. เด็กชำยชญำนิน  จอยวงค์ 
2. เด็กชำยธฤตวัน  นำคสวัสดิ์  

1. นำงสำวยวุล ี เท่ียงทุ่ง 
2. นำงวริยำภรณ ์ธรัชอภิสวัสดิ ์

12 กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หอประชุม 123 ปี 

1. นำงสำวศุภำพมิพ ์ ศรีรัตนำนนท ์
  

1. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ 
  

13 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 

1. เด็กชำยคุณำกร  โคเรือง 
  

1. นำงวำริน  สอนง่ำยด ี
  

14 กำรแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 

1. นำงสำวรัตตินันทน์  ปำนทุ่ง 
  

1. นำงวิไล  นิลทวี 
  

 
3.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง

วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1,2 ห้อง 
213,223 

1. เด็กชำยกอ้งภูคุณ  ฉันทวรำงค์ 
2. เด็กชำยญำณวีร ์ เรืองวิชัยวัฒน ์
3. เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร 

1. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง 
2. นำงสำวมริษำ  สอนบุญเกิด 
  

2 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1,2 ห้อง 
211,223 

1. นำยกิตตภิัฎ  อินทร์กลอย 
2. นำงสำวณัฏฐนิชำ  แก้วทุ่ง 
3. นำยรัฐนันท์  ด่ำนจิระมนตรี 

1. นำยสวำ่ง  จันทร์เจำะ 
2. นำงสำวปำริชำต  ผำสุข 
  

3 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. เด็กหญิงณฐัณิชำ  ปุญญพันธ ์
2. เด็กหญิงอภิชญำ  รักถึง 
3. เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวำล 

1. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์
2. นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย 
  

4 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. นำยธนัช  ค ำปำน 
2. นำงสำวพรปวีณ์  จำงวำงคง 
3. นำยเกริกฤทธิ ์ ลบข ำ 

1. นำงวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ ์
2. นำงสำวอัญญำรัตน ์ ค ำก้อน 
  

 



๘ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
5 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. เด็กหญิงกัญญ์พิชชำ  อินอยู ่
2. เด็กหญิงจิตตำนันท์  เสือภู ่
3. เด็กหญิงญำชิตำ  วรำกรเจริญ 

1. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย ์
2. นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน 
  

6 กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. นำงสำวกฤตตกิำ  ใจทิม 
2. นำงสำววริศรำ  จันทรำ 
3. นำยศิวกร  ทับทอง 

1. นำงสำวกำญจนำ  มณีวัลย ์
2. นำงสำวอัญญำรัตน์  ค ำก้อน 
  

7 กำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ (Science Show)  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
โดมเล็ก 

1. เด็กหญิงพรรทวรรณ  โกศิร ิ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แตงอ่อน 
3. เด็กหญิงสิรัชชำ  กิจเกษม 

1. นำงกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว 
2. นำงสำวปำริชำต  ผำสุข 
  

8 กำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ (Science Show) 
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
โดมเล็ก 

1. นำยภวูดล  บุญจวง 
2. นำงสำวสำวิตรี  ด้วงฟู 
3. นำงสำวอรุโณทัย  หันจรัส 

1. นำงสำวพรรณิพำ  เมฆพัฒน์ 
2. นำงกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว 
  

9 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. เด็กชำยณดนย ์ เหลี่ยมไทย 
2. เด็กชำยธีรภัทร  นิลทว ี
  

1. นำงณัฐฏชำ  อ ำพร 
2. นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์ 

10 กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. นำยกิตติพันธ ์ เมฆเสือ 
2. นำยนิพิฐพนธ ์ อู่ตุ้ม 

1. นำงค ำมี  ชัยรักษำ 
2. นำยณรรตธร  คงเจริญ 

11 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำนสำมมิต ิ(3D) 
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนหนองปลำหมอ 
หอประชุมโรงเรียนหนองปลำ
หมอวิทยำคม 

1. เด็กชำยจกัรรำช  เมฆเสือ 
2. เด็กชำยรัชชภูม ิ สุทธิศิลป์ 
  

1. นำยปฏิฬ  นำคทอง 
2. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ 

12 กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนหนองปลำหมอ 
หอประชุมโรงเรียนหนองปลำ
หมอวิทยำคม 

1. เด็กชำยพงศ์พิพัฒน ์ ยิ้มเปีย 
2. เด็กชำยพสุเทพ  หัตถีนำโค 
  

1. นำยปฏิฬ  นำคทอง 
2. นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ 
  

 
3.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรประกวดเพลงคุณธรรม  

ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 

1. เด็กชำยฐปนพัทธ ์ เล้ียงประเสริฐ 
2. เด็กชำยวัชรพล  บ้ำนกลว้ย 
3. เด็กชำยสุทธพิงษ์  นวลจันทร ์
4. เด็กชำยสุธนำ  พัดทุ่ง 
5. เด็กชำยสุภัทรชยั  สุทธมนัสวงษ ์

1. นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
2. นำยจกัรพันธ ์ ชีวะวัฒนำ 
  

2 กำรประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 

1. นำงสำวชิโนรส  บัวแก้ว 
2. นำงสำวณัฐกำนต ์ นพคุณ 
3. นำงสำวปวันรัตน ์ ค ำอิ่น 
4. นำงสำวสุธำสินี  อู่ทอง 
5. นำงสำวอำรษำ  กล่องช ู

1. นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
2. นำยจกัรพันธ ์ ชีวะวัฒนำ 
  

3 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. นำยกฤตยชญ ์ สีนวล 
2. เด็กหญิงกิติยำพร  โพธิ์ทอง 
3. เด็กชำยทวีศักดิ ์ เอี่ยมมำก 
4. เด็กชำยวธิำน  ครีบผำ 
5. เด็กชำยอภิสิทธิ ์ สุ่มเกตุ 

1. นำงสำวนุศรำ  รอดสิน 
2. นำงสำววรรณิศำ  เจิมนิ่ม 
  

4 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.
4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. นำยณัฐพงศ์  พิมสุก 
2. นำยทรงภูม ิ พรมสุข 
3. นำยปรมัตถ ์ พระโยม 
4. นำยพงษ์พันธ ์ วงศ์พนำเวศ 
5. นำยภำสรรค์  ขึ้นทันตำ 

1. ม.ล.ภคเมธี  สำยสนั่น 
2. นำยชำนนท ์ ผ่องฉว ี
  

5 กำรประกวดภำพยนตร์สั้น  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 

1. นำยกฤษณ์ธร  โมทิม 
2. นำยธนกฤษณ ์ รอดสิน 
3. นำยธนัชชยั  ทัฬสิริเวทย์ 
4. นำยสุรพัศ  มะลิซ้อน 
5. นำงสำวเบญญำภำ  คงหมื่นรักษ์ 

1. นำงสมปอง  ปำนเมือง 
2. นำยกิตติศักดิ ์ น้อยค ำ 
  

 



๙ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
6 กำรประกวดละครคุณธรรม  

ม.1-ม.6 
12 ก.ย. 
2562 

09.00-
12.00 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หอประชุม 123 ปี 

1. นำยกิตตินันท ์ อ่ ำเทศ 
2. เด็กหญิงฐิติชญำ  ชูยิ้ม 
3. เด็กชำยณัฐกมล  บุญจวง 
4. นำงสำวณัฐพร  ขวัญเขียว 
5. นำยดรัสพงษ ์ เมฆสว่ำง 
6. นำยธนกร  วจนะถำวร 
7. เด็กชำยธนำคิม  ใหม่ยศ 
8. เด็กชำยธฤตนพกร  กรอบทอง 
9. นำยธวัชชัย  ศรีปุงวิวัฒน์ 
10. นำยนพสินธุ ์ อบเชย 
11. เด็กชำยนรำวิชญ ์ กล่องช ู
12. นำงสำวพรปฏภิำณ  ด่ำนปำน 
13. นำยภำณ ุ เพ็ชรมณี 
14. เด็กชำยวรภัทร  เสือบุญมี 
15. นำยศรเพชร  พลคล้ำย 
16. เด็กชำยศุภกิตติ ์ แจ่มปัญญำ 
17. เด็กชำยศุภวิชญ ์ อิ่นค ำ 
18. นำยอัครพงศ์  เพ็งมำ 
19. นำยเกียรติศักดิ ์ เทียนทอง 
20. นำยเอกพจน ์ ปำนผ่อง 

1. นำงสำวสุภำพร  สีนวล 
2. นำยจกัรพันธ ์ ชีวะวัฒนำ 
3. นำยภำณุพงศ์  คงเช้ือสำย 
4. นำงสมปอง  ปำนเมือง 
5. ม.ล.ภคเมธี  สำยสนั่น 
  

7 กำรประกวดละครประวัติศำสตร์ 
ม.1-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

13.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หอประชุม 123 ปี 

1. นำยกฤษกร  พรมฟู 
2. นำยกฤษฏิ ์ ยำน้อย 
3. นำยจิณณวัตร  พรมปำน 
4. นำยจิรวัฒน ์ สมัครกำร 
5. นำยฉัตรดนัย  พรน้อย 
6. นำยชนำธิป  แก้วทุ่ง 
7. นำยชัยยำ  พร้อมมูล 
8. นำยณัฐวุฒ ิ เกิดสุวรรณ ์
9. นำงสำวธำรำรัตน ์ ประเจิดสกุล 
10. นำยนิพล  ผดุงญำติ 
11. นำยปรเมษฐ์  หงษ์เทศ 
12. นำยพงศธร  เธียระวิบูลย ์
13. นำงสำวพรนภำ  ประสำวะเท 
14. นำยพำทิศ  ดีโต 
15. นำยวิสยัทัศน์  อินทร์จันทร ์
16. นำยศักดิ์เกษม  แห่ชู 
17. นำยสิรภพ  บุญลือ 
18. นำงสำวสิริยำกร  แย้มกรณ์ 
19. นำยอณุชำ  กันทะวงศ์ 
20. นำยอมรเทพ  มำสิน 
  

1. นำยภำณุพงศ์  คงเช้ือสำย 
2. นำยจกัรพันธ ์ ชีวะวัฒนำ 
3. ว่ำที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด 
4. ม.ล.ภคเมธี  สำยสนั่น 
5. นำงสำวศุภรัตน ์ ช ำนำญผำ 
  

8 กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 

1. เด็กชำยเพชรรัตน์  มั่นหมำย 
  

1. นำยสำธิต  จันสิงขรณ์ 
  

9 กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 

1. นำงสำวสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง 
  

1. นำงเบญจมำภรณ ์ เทียนทอง 

10 กำรประกวดมำรยำทไทย ม.1-ม.3 12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 

1. เด็กหญิงณัฐชยำ  โทนทอง 
2. เด็กชำยเอกรัตน ์ เพ็ชรมำก 

1. นำยอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น 
2. นำยกิตติศักดิ ์ น้อยค ำ 

11 กำรประกวดมำรยำทไทย ม.4-ม.6 12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 

1. นำงสำวธีมำพร  ประเสริฐกุล 
2. นำยศุภวิชญ ์ กลีบส ำโรง 

1. นำงสุภำพ  น้อยจันทร ์
2. นำงเบญจมำภรณ ์ เทียนทอง 

 
 
 
 



๑๐ 
 

3.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  12 ก.ย. 

2562 
09.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนอำคำร 6 

1. เด็กชำยจีรศักดิ ์ ปำนณรงค์ 
2. เด็กชำยฐำนันดร  พะโยม 
3. เด็กชำยณรงค์ฤทธิ์  แก้วทุ่ง 
4. เด็กชำยณัฐวุฒ ิ ม่วงมุกข ์
5. เด็กชำยธรำเทพ  แสนยศ 
6. เด็กชำยปัญจพล  อินคีร ี
7. เด็กชำยพรชัย  วิชำเงิน 
8. เด็กชำยศรำยุทธ  บัวป้อม 
9. เด็กชำยอภิชำต ิ พรมงำม 
10. เด็กชำยเยำวรำช  หว่ำงเชนทร์ 

1. นำยสุรเชษฐ์  ชูเตชะ 
2. นำงสำววภิำดำ  สุขเกตุ 
3. นำงสำววจิิตรำ  สุริย์วงศ์ 
  

2 กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  12 ก.ย. 
2562 

13.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนอำคำร 6 

1. เด็กชำยจิตติพัฒน ์ พิรนฤทธิ ์
2. เด็กชำยจิรโชต ิ บ้ำนขมิ้น 
3. เด็กชำยณัฐนนท์  อรุณสวัสดิ ์
4. เด็กชำยธนำ  น้อยธรรมรำช 
5. เด็กชำยธีรภัทร  รอดแก้ว 
6. เด็กชำยพงษ์พันธ ์ อุ่นแก้ว 
7. เด็กชำยภำนุวัตน ์ ม่วงวงษ์ 
8. เด็กชำยวชิรำวธุ  เรียบร้อย 
9. เด็กชำยวำย ุ พิมทอง 
10. เด็กชำยสุชำครีย ์ เชียงค ำ 

1. นำยจรัส  สุริโย 
2. นำยสมชำย  จรแจ่ม 
3. นำยสิทธิเบศร ์ ยำทว้ม 
  

3 กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ
(มวยสำกลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 

 12 ก.ย. 
2562 

09.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนอำคำร 6 

1. เด็กชำยกฤษฎำ  แสงสง่ำ 
2. เด็กชำยจำตุรนต์  ขำวปอ้ม 
3. เด็กชำยดีพร้อม  เสำวภำ 
4. เด็กชำยธัชชยั  โกมลบูรณ์ 
5. เด็กชำยพิพัฒนพ์ล  ดวงชื่น 
6. เด็กชำยภูเบศ  หวังดีกลำง 
7. เด็กชำยวิทวัส  คุ้มสี 
8. เด็กชำยศุภำกร  อ่อนอำสัญ 
9. เด็กชำยสุวจิักษณ ์ หอมฟุ้ง 
10. เด็กชำยอรรถพล  เม้ยทับ 

1. นำยสมชำย  จินะ 
2. นำยโอฬำร  จอกทอง 
3. นำงสำวนิพพิชฌำน์  นำคทรัพย์ 
  

4 กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ
(มวยสำกลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 

 12 ก.ย. 
2562 

09.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนอำคำร 6 

1. นำยชัยพิชิต  น้อยหลบุเลำ 
2. นำยธีรศักดิ ์ แก้วเอก 
3. นำยนัฐพงษ ์ อยูจ่ิ๋ว 
4. นำยปฎิพัทธ ์ วงษ์รัตน์ 
5. นำยปวริศ  ติ๊บปินวงค์ 
6. นำยภวูนำถ  จันทร์นำม 
7. นำยอนนต ์ สมพูน 
8. นำยอนพัทธ ์ นำคแดง 
9. นำยอภิสิทธิ ์ อินใหม่ 
10. นำยไม้เมือง  ยองขอด 

1. นำยวีระศกัดิ์  หมอกมืด 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 
3. นำยนิทัศน ์ ศรีเจริญ 
  

5 กำรแข่งขันตอบปญัหำสุขศึกษำ
และพลศึกษำ ม.1-ม.3 

 12 ก.ย. 
2562 

09.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 

1. เด็กหญิงทรรศนีย์    บัวผัน 
2. เด็กชำยนัทธพงศ์   นิ่มมณี 
  

1. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว 
2. นำงสำวนิพพิชฌำน์ นำคทรัพย์ 
  

6 กำรแข่งขันตอบปญัหำสุขศึกษำ
และพลศึกษำ ม.4-ม.6 

 12 ก.ย. 
2562 

09.00 เป็น
ต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 

1. นำงสำวกวิสรำ  บ ำรุงแจ้ง 
2. นำยยุทธภูม ิ เขียวโม 
  

1. นำงสำววจิิตรำ  สุริย์วงศ์ 
2. นำงสำวอรณชิำ จินดำสวัสดิ ์
  

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

3.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 3.6.1 ทัศนศิลป์ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.4-ม.6 12 ก.ย. 

2562 
09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 

โดมเล็ก 
1. นำยนันทปรีชำ  สอนทุ่ง 
2. นำยสกนธ ์ อยูก่ลัด 
3. นำยเบญจพล  อินดี 

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
2. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง 
  

2 กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" 
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 

1. เด็กชำยธีรเดช  แปลกจริง 
  

1. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
  

3 กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์"  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 

1. นำงสำวกรกนก  เล่ียมประเสริฐ 
  

1. นำงสำววันทนยี ์ ทัศนำ 
  

4 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 

1. เด็กชำยรักษพ์งษ์  ค ำนึง 
  

1. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง 
  

5 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 

1. นำงสำวพรไพลิน  สืบค ำ 
  

1. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
  

6 กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 

1. นำงสำวอริญรดำ  สุขแก้ว 
  

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
  

7 กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 

1. นำยกฤษณะพงศ์  มั่นอิน 
  

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
  

8 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 

1. เด็กชำยณัฏฐำกร  ศิริโภคำ 
  

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
  

9 กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 

1. นำยกฤษฎำ  อ่วมจรยิ้ม 
  

1. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร ์
  

10 กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.1-ม.3 13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
โดมเล็ก 

1. เด็กหญิงกนกพิชญ ์ ช่องท้วม 
2. เด็กหญิงกัญญำรัตน ์ หนองหลวง 
3. เด็กหญิงธันยพร  สำรถี 

1. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง 
2. นำงโชษิตำ  หล่ ำทุ่ง 
  

 
 3.6.2 ดนตรี 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรประกวดวงดนตรีสตริง  

ม.4-ม.6 
12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
โดมน้ ำเงิน 

1. นำยชยังกูร  แก้วทุ่ง 
2. นำยธนกำญจน ์ เพ็ญศรี 
3. นำยธนชยั  กุลจันทร์ 
4. นำยธนำวุฒ ิ สภำศักดิ ์
5. นำยศิรชัช  อินทร์มำ 
6. นำยสิรภพ  ศรีสวัสดิ ์

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

2 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องเกียรติยศ 

1. เด็กชำยนท ี พูลจันทร์ 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

3 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องเกียรติยศ 

1. นำยฉัตรดนัย  พรน้อย 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

4 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องเกียรติยศ 

1. เด็กหญิงสุชำวด ี คงรักษำ 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

5 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องเกียรติยศ 

1. เด็กหญิงสิรำวรรณ  ปำนพรม 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

6 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำยกองพล  จ่ำยหน ู
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

7 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำงสำวจิรภิญญำ  ไร้สุม 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

8 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. เด็กชำยพภิัทรพล  พรหมสิทธิ ์
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

9 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำยชัยวัฒน ์ หนำยกุล 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

 
 



๑๒ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
10 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช

นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำงสำวญำดำ  เครื่องจันทร ์
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

11 กำรประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble)  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. เด็กชำยจิรภัทร  เขียวแก้ว 
2. เด็กชำยทรงภพ  บุญประสิทธิ ์
3. เด็กชำยปัณวรรธน ์ สิทธิเศรษฐ 
4. เด็กชำยภำณุพงศ์  สุทธิชำต ิ
5. เด็กชำยภำณุวัฒน ์ ยิ้มแย้ม 
6. เด็กชำยภำณุวิชญ ์ จุ้ยพ่วง 
7. เด็กชำยภำโณตม ์ มำลำพำนิช 
8. เด็กชำยวุฒภิัทร  กลัดส ำเนียง 
9. เด็กชำยเสฏฐวุฒ ิ อยู่แย้ม 

1. นำยจิระเมศร์   อัครรังสี
ธนกุล  
  

12 กำรแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนอำคำร 6 

1. นำยจกัรพรรณ ์ รอดสิน 
2. เด็กชำยชนกันต ์ ศิริปโชติ 
3. เด็กหญิงณิชำ  บังวรรณ 
4. เด็กชำยทักษ ี บุญบุร ี
5. เด็กชำยธนกร  แสงพัด 
6. เด็กชำยธนภัทร  ทยำนรัมย ์
7. เด็กชำยธนำกร  หมอกมืด 
8. เด็กชำยธิรวัฒน์  กล่ ำบวั 
9. เด็กชำยนพรัตน ์ จันทร์แก้ว 
10. นำยปรเมศร์  เจนใจ 
11. เด็กชำยพัฒนพงศ์  สันติตรำนนท ์
12. เด็กชำยภวูดินทร์  จันทร์นิมิตร 
13. เด็กชำยรฐัธรรมนญู  สุขเปรมปรีด ์
14. เด็กหญิงศกุนิชญ์  จันทร์ไทย 
15. เด็กชำยสหภำพ  ใยกะมุข 
16. เด็กชำยสหรด ี เจริญสุข 
17. เด็กหญิงสิริประภำ  ปิ่นเปี่ยม 
18. เด็กหญิงสุภำกรณ์  ครุฑทุ่ง 
19. เด็กหญิงหัทยำพร  ทองสว่ำง 
20. เด็กชำยอภิสิทธิ ์ ภู่พัด 
21. เด็กชำยเลิศศักดิ์  แดงทุ่ง 

1. นำยทวพีงศ์  รอดสิน 
  
 

13 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำยกองพล  จ่ำยหน ู
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

14 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำงสำวจิรภิญญำ  ไร้สุม 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

15 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. เด็กชำยพภิัทรพล  พรหมสิทธิ ์
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

16 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำยชัยวัฒน ์ หนำยกุล 
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

17 กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. นำงสำวญำดำ  เครื่องจันทร ์
  

1. นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
  

18 กำรประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble)  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นตน้ไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ห้องโสตฯ 

1. เด็กชำยจิรภัทร  เขียวแก้ว 
2. เด็กชำยทรงภพ  บุญประสิทธิ ์
3. เด็กชำยปัณวรรธน ์ สิทธิเศรษฐ 
4. เด็กชำยภำณุพงศ์  สุทธิชำต ิ
5. เด็กชำยภำณุวัฒน ์ ยิ้มแย้ม 
6. เด็กชำยภำณุวิชญ ์ จุ้ยพ่วง 
7. เด็กชำยภำโณตม ์ มำลำพำนิช 
8. เด็กชำยวุฒภิัทร  กลัดส ำเนียง 
9. เด็กชำยเสฏฐวุฒ ิ อยู่แย้ม 

1. นำยจิระเมศร์   อัครรังสี
ธนกุล  
  

 
 
 



๑๓ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
19 กำรแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 13 ก.ย. 

2562 
09.00 

เป็นต้นไป 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนอำคำร 6 

1. นำยจกัรพรรณ ์ รอดสิน 
2. เด็กชำยชนกันต ์ ศิริปโชติ 
3. เด็กหญิงณิชำ  บังวรรณ 
4. เด็กชำยทักษ ี บุญบุร ี
5. เด็กชำยธนกร  แสงพัด 
6. เด็กชำยธนภัทร  ทยำนรัมย ์
7. เด็กชำยธนำกร  หมอกมืด 
8. เด็กชำยธิรวัฒน์  กล่ ำบวั 
9. เด็กชำยนพรัตน ์ จันทร์แก้ว 
10. นำยปรเมศร์  เจนใจ 
11. เด็กชำยพัฒนพงศ์  สันติตรำนนท ์
12. เด็กชำยภวูดินทร์  จันทร์นิมิตร 
13. เด็กชำยรฐัธรรมนญู  สุขเปรมปรีด ์
14. เด็กหญิงศกุนิชญ์  จันทร์ไทย 
15. เด็กชำยสหภำพ  ใยกะมุข 
16. เด็กชำยสหรด ี เจริญสุข 
17. เด็กหญิงสิริประภำ  ปิ่นเปี่ยม 
18. เด็กหญิงสุภำกรณ์  ครุฑทุ่ง 
19. เด็กหญิงหัทยำพร  ทองสว่ำง 
20. เด็กชำยอภิสิทธิ ์ ภู่พัด 
21. เด็กชำยเลิศศักดิ์  แดงทุ่ง 

1. นำยทวพีงศ์  รอดสิน 
  

 
 3.6.3 นำฏศิลป์ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.1-ม.3 13 ก.ย. 

2562 
09.00 

เป็นต้นไป 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. เด็กชำยกิตติรัฐ  เขียวแก้ว 
2. เด็กชำยชินวัตร  เจริญศิลป์ 
3. เด็กหญิงพิมพ์นำรำ  ศรีประทักษ์ 
4. เด็กชำยภิญโญ  อ่วมกรด 
5. เด็กชำยรัตนำกร  ศิลำ 
6. เด็กหญิงสุพิชชำ  แกว้ถม 
7. เด็กหญิงสุภำวิตำ  เขียวแก้ว 
8. เด็กชำยอรัญ  ตูมหอม 
9. เด็กหญิงเกวลิน  ศิริโภคำ 
10. เด็กหญิงเยำวภำ  บุญคง 

1. นำงรัชน ี พุดซ้อน 
2. นำยศุภรัฐ  จัตวำ 
3. นำงสำวณัฐรดำ  กำววีน 
  

2 กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ม.4-ม.6 13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. นำยจกัรกฤษณ ์ เพชรคง 
2. นำยฐำปนก์ร  ผลวงษ์ 
3. นำงสำวนริศรำ  พดลำ 
4. นำยพงศกร  ทองอิ้ม 
5. นำยศุภชยั  แกว้วิเชียร 
6. นำงสำวสุพรรษำ  เสือบำง 
7. นำงสำวสุภำพร  พุ่มเรียบ 
8. นำงสำวอำทิตญำ  ผู้บุตร 
9. นำงสำวอินถวำ  พุดซ้อน 
10. นำยเบญจมนิตร ์ รชตกำญจน์กุล 

1. นำงรัชน ี พุดซ้อน 
2. นำยศุภรัฐ  จัตวำ 
3. นำงสำวณัฐรดำ  กำววีน 
  

3 กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจดี 
2. เด็กหญิงณิชกุล  ปั้นทิม 
3. เด็กหญิงปภำวรินทร์  จันทร์ทุ่ง 
4. เด็กชำยพงศกร  จินดำมณ ี
5. เด็กชำยศักดำ  จันทร์หอม 
6. เด็กหญิงสิรยำกร  ทองหล่อง 

1. นำงรัชน ี พุดซ้อน 
2. นำยศุภรัฐ  จัตวำ 
3. นำงสำวณัฐรดำ  กำววีน 
  

 
 



๑๔ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
4 กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน  

ม.4-ม.6 
13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. นำงสำวกรณัฐ  แป้นเกิด 
2. นำงสำวจรวยพร  เจริญยำว 
3. นำยจกัรกฤษณ ์ เพชรคง 
4. นำยวรภีัทร  คล้ำยแท ้
5. นำยศรำยุทธ  กล่อมทุ่ง 
6. นำงสำวศวรรยำ  ปำนทอง 

1. นำงรัชน ี พุดซ้อน 
2. นำยศุภรัฐ  จัตวำ 
3. นำงสำวณัฐรดำ  กำววีน 
  

5 กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำรอเนกประสงค์ 

1. นำงสำวกัญญำณัฐ  ประภูชะกำ 
2. นำงสำวกำนตธ์ิดำ  หิรัญธนวิวฒัน ์
3. นำงสำวจรวยพร  เจริญยำว 
4. นำงสำวนริศรำ  พุดลำ 
5. นำงสำวรัชธิชำ  ดีเอี่ยม 
6. นำงสำวศุภิสรำ  เปรมกระสินธุ์ 
7. นำงสำวอินถวำ  พุดซ้อน 

1. นำงรัชน ี พุดซ้อน 
2. นำยศุภรัฐ  จัตวำ 
3. นำงสำวณัฐรดำ  กำววีน 
  

 
3.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
 12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 

1. เด็กหญิงปรำณปรียำ  พุฒลำ 
  

1. นำงสำวแพรวพรรณ  ขัน
กสิกรรม 
  

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

 12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 

1. นำยนันทพงศ์  บุญแกว้ 
  

1. นำงสำวกนกพร  ศรีอ ำ
พันธ ์
  

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

 12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 , 3 ห้อง 
331 , 325 

1. เด็กชำยอรรถวุฒ ิ เพชรรัตน ์
  

1. นำงสำวพวงพลอย  พร
กระแส 
  

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

 12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 , 3 ห้อง 
331 , 325 

1. นำยชัยวัฒน ์ บัวปอ้ม 
  

1. นำงปทุมพร  ชมชัย 
  

5 กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำ
ฝร่ังเศส ม.4-ม.6 

 12 ก.ย. 
2562 

09.00-10.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 

1. นำยคณิศร  รุ่งสว่ำง 
2. นำงสำวสุกำนดำ  ชูสุข 
  

1. นำงสำวดำรำพร  ซ้อน
แดง 
  

6 กำรแข่งขันเล่ำเร่ืองจำกภำพภำษำ
ฝร่ังเศส ม.4-ม.6 

 12 ก.ย. 
2562 

10.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 

1. นำงสำววริศรำ  เปรมกระสินธุ์ 
2. นำงสำวอภิชญำ  สิทธิเศรษฐ 
  

1. นำยประเสริฐพร  เทียน
แดง 
  

7 กำรแข่งขันละครส้ันภำษำฝร่ังเศส 
ม.4-ม.6 

 12 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 

1. นำงสำวชนกชวีำ  วงศ์ษำ 
2. นำยณัฐนันท์  ชินคีรี 
3. นำงสำวศิรประภำ  ค ำหม ู
4. นำงสำวศิริกัญญำ  พุ่มแกว้ 
5. นำงสำวเรืองลักษณ ์ บุตรทิพย์
สกุล 
  

1. นำงสำวดำรำพร  ซ้อน
แดง 
  

8 กำรแข่งขันต่อศัพทภ์ำษำอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

 13 ก.ย. 
2562 

09.00เป็นต้น
ไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หอประชุม 123 ปี 

1. เด็กชำยชญำนนท ์ งำมชัยชูสิทธิ ์
2. เด็กชำยสิทธโิชค  เพ็งมำ 
  

1. นำงสำวสุมำมำลย ์ นวล
พิจิตร 
  

9 กำรแข่งขันต่อศัพทภ์ำษำอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

 13 ก.ย. 
2562 

09.00เป็นต้น
ไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หอประชุม 123 ปี 

1. นำงสำวนันทกำนต์  อบเชย 
  

1. นำงมัญชุสำ  ศรีวิเศษ 
  

10 กำรแข่งขันพูดภำษำจีน ม.1-ม.3  13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 , 
323 

1. นำงสำวรติมำ  ดวงหำคลัง 
2. เด็กหญิงอัยลดำ  สุดำบุตร 
  

1. นำยกนกศักดิ ์ สอน
เพียร 
  

11 กำรแข่งขันพูดภำษำจีน ม.4-ม.6  13 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 , 
323 

1. นำงสำวสุภัทตรำ  อินนำค 
2. นำงสำวอริสรำ  จอกสินธุ ์
  

1. นำยลิขิต  สอนเทียน 
  

 



๑๕ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
12 กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ

ภำษำญี่ปุ่น ม.1-ม.3 
13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 , 
333 

1. เด็กหญิงภควณี  ดีเลิศ 
2. นำงสำวโสภิตนภำ  ฉุยฉำย 
  

1. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก 
  

13 กำรแข่งขันเล่ำเร่ืองจำกภำพ
ภำษำจีน ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 , 
546 

1. นำงสำวณภัทร  บัวป้อม 
2. นำงสำวพิมพ์ชยำ  พำแกว้ 
  

1. นำงสำวสุทธิณ ี โชติมน 
  

14 กำรแข่งขันละครส้ันภำษำจีน ม.4-
ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 1 ห้อง  
ห้องศูนย์ ERIC 

1. นำงสำวจิตรำนุช  ช้ำงสวน 
2. นำยธนำธิป  โตง้ิว 
3. นำงสำวฟ้ำชนก  บุญเรือง 
4. นำงสำวสุนทรี  แสงอ่อน 
5. นำงสำวอมลวรรณ  พ่วงจุ้ย 
  

1. นำงสำวกิตติยำ  ต้นกลั่น 
2. MissZhou  Ziyue 
  

15 กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม
ภำษำจีน ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 

1. นำงสำวเบญจรงค์  เสือมั่น 
  

1. นำงสำวสิริธร ปรีชำธรรมรัตน์ 
  

 
 
3.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 
 3.8.1 กำรงำนอำชีพ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น 

ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
สวนป่ำหนำ้ห้องคหกรรม 5 

1. เด็กชำยปภำวิชญ์   ฟองภู่ 
2. เด็กหญิงพัทนันท์  รักป้อม 
3. เด็กหญิงสิริกุล   สอนศรี 

1. นำงสำวยพุิน   อยู่เปีย 
2. นำงแววดำว   อยู่สุข 
  

2 กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
สวนป่ำหนำ้ห้องคหกรรม 5 

1. นำงสำวกรรนิกำ  คนไว 
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ทับทิม 
3. นำงสำวนิศรำ  สุวรรณทอง 

1. นำงสำวยพุิน   อยู่เปีย 
2. นำงแววดำว   อยู่สุข 
  

3 กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก  
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. นำยณัฐวุฒ ิ กรรณิกำ 
2. นำยปภินวิทย ์ สอนเกต ุ
3. นำยวัลลพ  อินทร์เทศ 

1. นำงสำวยพุิน   อยู่เปีย 
2. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ  

4 กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำน
เพื่อสุขภำพ ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. เด็กหญิงจำรุศิริ   ถนอมทองพันธ ์
2. เด็กหญิงมนัสพร   ทองอุไร 
3. เด็กหญิงรักษิณำพร   ยิ้มยวน 

1. นำงสำวยพุิน   อยู่เปีย 
2. นำงสำววิภำศิริ   ทำกะถำ  
  

5 กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำน
เพื่อสุขภำพ ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
ใต้ถุนหอประชุม 123 ปี 

1. นำยชัยรัตน์   ทรงกลิ่น 
2. นำยวริศ  บัวถำ 
3. นำยศุภำกร   ใจอิ่ม 

1. นำงสำวยพุิน   อยู่เปีย 
2. นำงจิดำภำ  พรำมจร 
  

 
 3.8.2 คอมพิวเตอร์ 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Web 

Applications ม.4-ม.6 
12 ก.ย. 
2562 

09.00-14.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 1 

1. นำยชัยสิทธิ์   ทองพรรณ 
2. นำงสำวณัฐธยำน์   โตสุข 
  

1. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 
2. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
  

2 กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร ์ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หน้ำอำคำร 4 

1. เด็กหญิงนริศรำ   เมืองหลวง 
2. เด็กหญิงพรทรัพย์   กลิ่นอ ำพร 
3. เด็กหญิงพัชรำภำ  ประภำสยั 
  

1. นำงชนกำนต์   กฤตธิัญกช 
2. นำงสำวธนัยำภรณ ์ ศรีโพธิ ์
  

3 กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร ์ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
หน้ำอำคำร 4 

1. นำงสำวณัฐธยำน์   แก้วบังเกิด 
2. นำยธนโชติ   อินทร์ชม 
3. นำงสำวศริตำ  เนียมแสง 
  

1. นำงชนกำนต ์กฤติธัญกช 
2. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง 
  

 
 



๑๖ 
 

ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์  

ม.4-ม.6 
12 ก.ย. 
2562 

09.00-14.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 2 

1. นำยธนกฤษ์ณ  รอดสิน 
2. นำยปุณณโชค   ชัยรักษำ 

1. นำงชนกำนต ์ กฤตธิัญกช 
2. นำงสำวเบญจมำศ  ครีบผำ 

2 กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-14.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 1 

1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศิลสนิด 
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนโกศิก 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 
2. นำงอ ำพร  เขียวแกว้ 

3 กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์
จำกคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-14.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 3 

1. เด็กชำยณัฐศิวัช  กิตตินนัท์พำณิช 
2. เด็กชำยปัญญพนต์  เป็นสุข 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี 
2. นำงอ ำพร   เขียวแก้ว 

4 กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์
จำกคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-14.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 3 

1. นำยณภัทร  รัตนะ 
2. นำยธนภัทร   อำรีรักษ ์

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 
2. นำงอ ำพร   เขียวแก้ว 

5 กำรแข่งขันกำรสร้ำง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00-14.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 4 

1. นำยพลพล   โพธิ์ยิ้ม 
2. นำยศุภกิตต ์  เกตุตะมะ 

1. นำงอ ำพร   เขียวแก้ว 
2. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 

6 กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วย
ภำษำคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 1 

1. นำยจกัรกฤษณ ์ ชนันชนะ 
2. นำยศุภวิชญ์   สนิทผล 

1. นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม 
2. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ 

7 กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูน 
เร่ืองสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 1 

1. เด็กหญิงประภำวรินทร์  รุ่งโรจน์ 
2. เด็กหญิงพิมพ์มำดำ  แก้วทุ่ง 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 
2. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 

8 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 2 

1. เด็กชำยพงศกร  สุขจ้อย 
2. เด็กชำยรชตะ  ปั้นทิม 

1. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ 
2. นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม 

9 กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 3 

1. นำยธนัชชัย  ทัฬหสริิเวทย์ 
2. นำงสำวเบญญำภำ   คงหมื่นรกัษ์ 
  

1. นำงอำรยำ  รักมหำคุณ 
2. นำงสำวไพจิตร จันทร์โพยม 
  

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

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 4 

1. เด็กชำยณฐพร   ไพรินทร์ 
2. เด็กชำยธธีัช   เลำบุญเสถียร 

1. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 

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

13 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 4 ห้อง คอม 4 

1. เด็กชำยชัชวัชร   กรรณิกำ 
2. เด็กชำยชิษพงศ์   พรมม ี

1. นำงอ ำพร   เขียวแก้ว 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 

 

 3.8.3 หุ่นยนต์ 
ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐำน 

ม.1-ม.3 
13 ก.ย. 
2562 

 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 

1. เด็กชำยจิรภัทร   นกนำค 
2. เด็กชำยชนำธิป  สังข์ทอง 
3. เด็กชำยธนพน ์ ล ำเจียก 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยนำยปฏิฬ นำคทอง  
  

2 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐำน 
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 

1. นำยกฤษณ์ธร   โมทิม 
2. นำยณัฐพล   แย้มนุช 
3. นำยบุญพันธุ์   หวังมีชัย 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยปฏิฬ  นำคทอง  
  

3 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 

1. เด็กชำยนิต ิ แก้วจันทร ์
2. เด็กชำยภูรภิัทร   เหมรำช 
3. เด็กชำยอนุชิต  ช ำนำญเสือ 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 
  

4 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 

1. นำยกิตตภิัสส์  พวงเงิน 
2. นำยคุณำนนท ์ โคเรือง 
3. นำยนท ี สันติกุล 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 

5 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 

1. เด็กชำยจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล 
2. เด็กชำยจิตติพัฒน์   ถำปำวงศ์ 
3. เด็กชำยนิติพนธ์   ผ่องแผ้ว 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 
  

6 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 

1. นำยนรบดี   เหลี่ยมไทย 
2. นำยรัตติพงศ์   วงศ์ปัทมกุล 
3. นำยสุรพัศ   มะลิซ้อน 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำงประเสรฐิ อ้นบำงเขน 

7 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 

1. เด็กชำยธนฤต  วนิชพิสิฐพันธ ์
2. เด็กชำยธนัช  เขียวแก้ว 
3. เด็กชำยธีรวิทย ์  แกว้ศรี 
4. เด็กชำยวริศ  พรมพิรำม 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยปฏิฬ   นำคทอง  
  

8 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 13 ก.ย. 
2562 

09.00-15.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 

1. นำยธนภูม ิ เจ๊กแจว 
2. นำยธนัญชยั  รุ่งเรือง 
3. นำยวรำกร  บ่ำยคล้อย 
4. นำยศุภกิตต ์ ธนสัญชัย 

1. นำยวษิณุ  อ้นบำงเขน 
2. นำยปฏิฬ  นำคทอง  
  

 



๑๗ 
 

3.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ที ่ รำยกำรแข่งขัน วันที่ เวลำ สถำนที ่ ผู้เข้ำแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพกัแรม 

ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
สนำมฟุตบอลติดริมน้ ำ 

1. นำยจำรุวัตร  เนียมแสง 
2. นำยฉัตรพล  มำลำ 
3. นำยณัฐพงษ์  ค ำแก้ว 
4. เด็กชำยณัฐรัตน์  ม่วงทอง 
5. นำยธนดล  บุญมี 
6. นำยธีรศักดิ ์ บัวซ้อน 
7. เด็กชำยยศวรรธน ์ ใจหำญ 
8. เด็กชำยรณัสถ์ชัย  สงสัย 

1. นำยยุทธ์สพร  รักสิงห์ 
2. นำยเฉลิมพล  อินทรส
อำด 
  

2 กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อ
ให้บริกำร ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
สนำมฟุตบอลหลังโรงเรียน 

1. นำยดนุพงศ์  เรืองค ำ 
2. นำยธนำกร  ดีสำร 
3. นำยนิธภิัทร ์ หวิงปัด 
4. นำยบัณฑิต  อยูก่ลัด 
5. นำยรัฐภูม ิ ทดเทียน 
6. นำยสัณหณัฐ  บัวพิมพ ์

1. นำยสมชำย  ดวงเนตร 
2. ว่ำที่ร้อยตรี
จักรกฤษณ ์ หมอกมืด 
  

3 กำรแข่งขันกจิกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษำ (Youth Counselor: 
YC) ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00-12.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ห้อง 216 

1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เท่ียงตรง 
2. เด็กหญิงพัชรพร  จ้อยออ่ง 
3. เด็กหญิงภิรมล  พุ่มพวง 
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  น้อยนวล 
5. เด็กหญิงเกศกนก  สุดพันธ ์

1. นำงสุมำลี  นักเรียน 
2. นำงสำวศิริ
กัลยำ  โสตถิวรกุล 
  

4 กำรแข่งขันกจิกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษำ (Youth Counselor: 
YC) ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

13.00-16.00 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 2 ห้อง 216 

1. นำงสำวบุษยมำศ  จินดำรัตน์ 
2. นำงสำวปำณิศรำ  ศิลำธนำคม 
3. นำงสำวภัทรนันท ์ น้อยจันทร ์
4. นำงสำวสุภลักษณ์  โพธิ์สอน 
5. นำงสำวสุภำพรรณ  วรรณศิริ 

1. นำงสุมำลี  นักเรียน 
2. นำงสำวศิริ
กัลยำ  โสตถิวรกุล 
  

5 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 

13 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 

1. เด็กชำยสิทธิชยั  น้อยยะนะ 
2. เด็กหญิงอภิชญำ  รอดทิม 
3. เด็กหญิงไอริน  อยู่คง 

1. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล 
2. นำงสุมำลี  นักเรียน 

6 กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย. 
2562 

09.00  
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 
อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 

1. นำงสำวชญำนิน  เพ็ชรร่ี 
2. นำยอมรเทพ  มำสิน 
3. นำยเมธำสิทธิ ์ ทำแกง 

1. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล 
2. นำงสุมำลี  นักเรียน 

 
4. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 

4.1 ฝ่ำยสวัสดิกำรและกำรเงิน  มีหน้ำที่ จัดเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล 
นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 กันยำยน 2562 กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
   3. นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
   4. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 

5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.2 ฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่ สรุปผล ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ 

ทำงวิชำกำรฯ โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธำนกรรมกำร  

2. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
3. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำร 
4. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 



๑๘ 
 

ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้บังเกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  5  กันยำยน  พ.ศ. 2562 
 

 

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

 


