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คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่    360/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565 
------------------------------ 

 ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12 – ๑๔  
กันยายน 2565 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้ได้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  อาศัยอำนาจความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนา้ที่ อำนวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายมนตรี   คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอฑิภา   วรากรเจริญ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  4. นายสมชาย   ดวงเนตร  กรรมการ 
  5. นางสมใจ   พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี   กรรมการ 
  7. นางดวงพร    มากล้ำ   กรรมการ 
  8. นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์   กรรมการ 
  9. นายเสกสรร    เทียนทอง  กรรมการ 
  ๑0. นางภัสติ์ทิพา   ยนต์นิยม  กรรมการ 

๑๑. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี  มูลดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที ่ประสานงานครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

2. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  2. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
  3. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
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  4. นางจรัสศรี  เขาเหิน   กรรมการ 
  5. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง  กรรมการ 
  6. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
  7. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  8. นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมการ 
  9. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
  10. นางฐิติมา  แสงจันทร์  กรรมการ 
  11. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
  12. นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์  กรรมการ 
  13. นางสาวน้ำฝน  แดงอ่อง   กรรมการ 

 14. นายภูตะวัน เภาแก้ว กรรมการ   
 15. นายณัฐพล สันหมอยา กรรมการ 
 16. นายจิณณวัตร ตูมโฮม กรรมการ  
 17. นางสาวรัตนาวด ี เต็มวัน กรรมการ   
 18. นางสาวปัญญาพร เป็นสุข กรรมการ  
 19. นางสาวสุคนทาดา แย้มเมล์ กรรมการ 
 20. นางสาวนภัทร แจ่มแสง กรรมการ   
 21. นางสาวทิฆัมพร พากเพียร กรรมการ 
 22. นายณภัทร เขยีวอินทร์ กรรมการ 
 23. นายรัชชานนท ์ สุขจ่าง กรรมการ 
 24. นางสาวนันธชิา เพ็ชรบัวจันทร์ กรรมการ 
 25. นางสาววาเลน คุ้มคง กรรมการ 
 26. นางสาวสิราวรรณ ปานพรม กรรมการ 
 27. นางสาววรรณพร บุญเม่น กรรมการ  
  28. นางสาวธิดารัตน ์ เครือโต กรรมการ 
 29. นางสาวณัฐสิมา บัวส้ม กรรมการ 
 30. นายเกษมศักดิ์ สุขอ่ิม กรรมการ 
 31. นายพงษ์ยุทธ สุขอ้น กรรมการ 
 32. นางสาวณัฐชยา ใจรักษ์ กรรมการ 
 33. นางสาววิมลสิร ิ เฟ่ืองอ่ิม กรรมการ 

     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 

  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
  4. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  5. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  6. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  7. นายยุทธ์สพร  รกัสงิห์   กรรมการ 
  8. นางสาวณัฐวรรรณ   มั่นใจ   กรรมการ 
  9. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
  10. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
  11. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
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  12. นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการ 
  13. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  14. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  กรรมการ 

 15. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
 16. นางอำพร  รักสิงห์   กรรมการ 
 17. นางดวงพร  มากล้ำ   กรรมการ 
 18. นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
 19. นางสาวสุขิตา  ไชยบัง   กรรมการ 
 20. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนน่อมน้อย  กรรมการ 
 21. เด็กชายธัชกิตติ์   เณรศาสตร์  กรรมการ 
 22. เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วบุรี   กรรมการ 
 23. เด็กหญิงช่อลดา  พิมพ์แหวน  กรรมการ 
 24. เด็กหญิงอังค์ริศา  กิตตินันท์พานิช  กรรมการ 
 25. เด็กชายชนันธร   สุวรรณพุฒ  กรรมการ 
 26. เดก็ชายปิยังกูร   พุ่มแตง   กรรมการ 
 27. เด็กชายสรชัช   ขันติวงศ์   กรรมการ 
 28. เด็กชายกฤษกร   แผลงฤทธิ์  กรรมการ 
 29. เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ  กรรมการ 
 30. เด็กชายปรีติ   ศรีจริญา   กรรมการ 
 31. เด็กชายศุภกร   เรืองแจ่ม  กรรมการ 
 32. เด็กชายธีรัช   สุขสม   กรรมการ 
 33. เด็กหญิงธมนวรรณ  โตนา   กรรมการ 
 34. เด็กหญิงธนัชชา  เรืองวงศ์   กรรมการ 
 35. เด็กหญิงพิมพ์นภา  จงสิน   กรรมการ 
 36. เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา   กรรมการ 
 37. เด็กหญิงอนุธิดา  เครือเมฆ  กรรมการ 
 38. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน  กรรมการ 
 39. เด็กชายสุธนัย   ชมพูปัน   กรรมการ 
 40. เด็กชายภาคภูมิ  อรชร   กรรมการ 

     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  2. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
  3. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  4. นางสาวจริยา  เฉยเม   กรรมการ 
  5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  6. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
  7. นางคำมี   ชัยรักษา   กรรมการ 
  8. นางวันเพญ็  ยิ้มประดษิฐ์  กรรมการ 
  9. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  10. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
  11. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  12. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
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  13. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน   กรรมการ 
  14. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 
  15. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  16. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  17. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  18. นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน   กรรมการ 
  19. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  20. นางณัฏฐชา  อำพร   กรรมการ 
  21. นางธัญนภัสร ์  แช่มชื่น   กรรมการ 
  22. นายอำนวย  บุญคุม้   กรรมการ 
  23. นางสาวน้ำเพ็ชร  มั่งคล้าย   กรรมการ 
  24. นายณัฐวัฒน์  เกตุดี   กรรมการ 
  25. นางสาวกัณฐิกา  สุคนธานนท์  กรรมการ 
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
 2. นายวีรพล  ปานดำ   กรรมการ 
 3. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 

 4. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  กรรมการ 
 5. นายสุเทพ  มาคง   กรรมการ 
 6. นางภรณี   กังวาล   กรรมการ 
 7. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
 8. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
 9. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการ 
 10. นางสาวศุภรัตน ์ ชำนาญผา  กรรมการ 

 11. นายชานนท ์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
 12. นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
 13. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 

 14. นายปลวชัร  พุ่มพวง   กรรมการ 
 15. นายปิยวัจน ์  พันธุ์วโรบล  กรรมการ 
 16. นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
 17. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
 18. นางสาวธัญญา  น้อยถึง   กรรมการ 
 19. นายสรวธุ    มัง่มี   กรรมการ 
 20. นายปรัชญา    จันทวงษ์  กรรมการ 
 21. เด็กชายจีรพงค์   สมมา   กรรมการ 
 22. เด็กชายมงคล    มั่งคง   กรรมการ 
 23. นายเพรียวพันธ์   ชูชิต   กรรมการ 
 24. นางสาวสวรินทร์   สุทธิโกมินทร์   กรรมการ 
  25. นางสาวภัทราภรร์   อ่วมบุญ   กรรมการ 
 26. นางสาวศศิวิมล   สิงห์วี   กรรมการ 
 27. นางสาวกวิสรา   คงจูด   กรรมการ 
 28. นายพรพิพัฒน์    เสือมั่น   กรรมการ 
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 29. เด็กชายสิรวิชญ์   ศรีเมือง   กรรมการ 
 30. นางสาวกนกวรรณ   พุฒทอง   กรรมการ 
 31. นายอภิลักษณ์    รัตน์บ้านด่าน  กรรมการ 
 32. นายณัฐกมล    บุญจวง   กรรมการ 
 33. นายธนโชติ     แสงทวี   กรรมการ 
 34. นายณัฐเดช    มีพุ่ม   กรรมการ 
 35. นายธฤตนพกร   กรอบทอง  กรรมการ 
 36. นายธรรณธร    แก้วทอง   กรรมการ 
 37. นางสาวฐิติพร    เปรมใจ   กรรมการ 
 38. นางสาวพันพัสสา   อ่องเลื่อม  กรรมการ 

     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   2 นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
   3. นายจรัส   สุริโย   กรรมการ 
   4. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
   5. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  กรรมการ 
   6. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
   7. นายนิทัศน์  ศรีเจริญ   กรรมการ 
   8. นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ์  กรรมการ 
   9. นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
   10. นายภาณุวัฒน ์  แสงตะวัน  กรรมการ 
   11. นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่   กรรมการ 
   12. นายสมชาย  จรแจ่ม   กรรมการ 
   13. นายวิทยา  ดวงเดือน  กรรมการ 
   14. นายพิชัยยุทธ  กนกวิไลกุล  กรรมการ 
   15. นายภูวนนท ์  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
   16. นางสาวนิศรา  พรมชาติ  กรรมการ 
   17. นายธวชัชัย  ฉิมมาลี   กรรมการ 
   18. นายอัครพล       สุขประเสริฐ  กรรมการ 
   19. นายกันตภณ      ประวงค์   กรรมการ 
   20. นางสาวศศินันท์  เผือกนาค  กรรมการ 
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
   2. นางรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมการ 
   3. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
   4. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง   กรรมการ 
   5. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 

6. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง   กรรมการ 
   7. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง  กรรมการ 
 8. นางสาววันทนีย ์  ทัศนา   กรรมการ 
 9. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 
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     2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
   1. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
   2. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
   3. นางสาวกนกพร  ศรีอำพันธ์  กรรมการ  
   4. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
   5. นางสาวชนัญธิดา  จิราวัชรภัค  กรรมการ 
   6. นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  กรรมการ 
   7. นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น   กรรมการ 
   8. นายลิขิต   สอนเทียน  กรรมการ 
   9. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
   10. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
   11. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
   12. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
   13. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
   14. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   15. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
   16. นางสาวจินตวีร ์  กัดฟัก   กรรมการ 
   17. นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  กรรมการ 
   18. นางสาวสุทธิณ ี  โชติมน   กรรมการ 
   19. นางสาวสิรธิร  ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการ 
   20. นางสาวศิริวรรณ  หลิมมงคล  นาคทอง  กรรมการ 
   21. นางสาวชนิดา  อินผ่อง   กรรมการ 
   22. นางสาวกาญจณี  โชติสุข   กรรมการ 
   23. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 

 2. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
   3. นางอำพร  เขยีวแก้ว  กรรมการ 
   4. นางอารยา  รักมหาคุณ  กรรมการ 
   5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
   6. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม  กรรมการ 

 7. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
   8. นางสาวธันยาภรณ ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
   9. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
   10. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
   11. นายจิรกิตติ์  แสงจันทร์  กรรมการ 
   12. นางสาวจุฑาทิพย์ คำสุด   กรรมการ 
   13. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
   14. นางสาววภิาศิริ  ทากะถา   กรรมการ 
   15. นางสาวนรศิรา   ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
   16. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 
   17. นายวัทน์สิร ิ  ด้วงบาง   กรรมการ 
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   18. นายฉันทพัฒน์  พูลอ่ำ   กรรมการ 
19. นายณัฐนินท ์  จินดาสุทธิ์  กรรมการ 
20. นายณัฐวุฒ ิ  วงศาระ   กรรมการ 
21. นายเตชิน  สวนคำ   กรรมการ 
22. นายธนกฤต  โพธิ์เปี่ยม  กรรมการ 
23. นายปิยวัฒน ์  ปิ่นทอง   กรรมการ 
24. นายยศกร  กล่ำมา   กรรมการ 
25. นายรัฐภูม ิ  ชัยวรรณ์  กรรมการ 
26. นายวนศักดิ์  ภู่พันธุ์   กรรมการ 
27. นายวรเมธ  แช่มช้อย  กรรมการ 
28. นายสหรัถ  เจริญสุข   กรรมการ 
29. นายอภิสิทธิ ์  ภู่พัด   กรรมการ 
30. นายภณพล  คงสุวรรณ  กรรมการ 
31. นายอาณัฐ  เสนาจันทร์  กรรมการ 
32. นางสาวเบญญาภา ดวงดี   กรรมการ 
33. นางสาวชุติกาญจน์ ห่วงตุ่น   กรรมการ 
34. นางสาวปาริฉัตร ชีวาจร   กรรมการ 
35. นางสาวพิมพกานต์ นิลนุ้ย   กรรมการ 
36. นางสาวศรีสุดา  โตพงษ์   กรรมการ 
37. นางสาวสุฌาวด ี จันทร์แดง  กรรมการ 

 2.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
 2. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
 3. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล  กรรมการ 
 4. นางสาวณิชภัสร ์  สมปู่   กรรมการ 
 5. นางสุมาลี  นักเรียน   กรรมการ 

 6. นายประพนธ์  เพ็ญศรี   กรรมการ 
 7. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 8. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ควบคุม ฝึกซ้อม และดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ                  
ทางวิชาการให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันตามรายการแข่งขัน ดังตารางด้านล่างนี้ กรรมการประกอบด้วย 
 3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันคัดลายมอื 

สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนวปฎล สุขชื่น 1. นางสายรุ้ง อยู่คร 

2 การแข่งขันคัดลายมอื 
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวปทิตตา อยู่พ่วง 1. นางสายรุ้ง อยู่คร 

3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปภาวิน ภู่ทอง 1. นางสาวน้ำฝน แดงอ่อง 

4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวมนทกานต์ ชนะโต 1. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นยิม 

5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง จันทร์สิทธิ ์ 1. นางสาวศริิวรรณ พนัทะยกั 

6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวประภาสิร ิเพ็งเปรม 1. นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร 

 



๘ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ 

ม.1-ม.3 
12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เปน็ตน้ไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายไกรวิชญ์ แก้วเกต 1. นางวาสนา ทิพพาหา 

8 การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ 
ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐิรา เกิดช้ำ 1. นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง 

9 การแข่งขันอา่นทำนองเสนาะ ม.
1-ม.3 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ ์กลัดอยู ่ 1. นางรัชดาวัลย ์ธิติกุลธรณ์ 

10 การแข่งขันอา่นทำนองเสนาะ ม.
4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกชนันท ์ศรีดี 1. นางฐิติมา แสงจันทร ์

11 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์
ประเภทกาพยย์านี 11 ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุพิศาล สอนแหยม 
2. เด็กหญิงปรยิาภัทร บวัแย้ม 

1. นางจรัสศรี เขาเหิน 

12 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์
ประเภทโคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายภญิโญ อว่มกรุด 
2. นางสาวรัตนาวลี บ้านกล้วย 

1. นายธีรพงษ์ เข็มคง 

13 การแข่งขันต่อคำศัพทภ์าษาไทย 
(คำคม) ม.1-ม.3 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจรีา หมื่นมะโน 
2. เด็กหญิงวริศรา สขุเทศ 

1. นายวิทยา อินอยู ่

14 การแข่งขันต่อคำศัพทภ์าษาไทย 
(คำคม) ม.4-ม.6 

12 ก.ย. 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ มารตัน ์ 1. นายวิทยา อินอยู ่

 
 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
12 ก.ย.
2565 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน 1. นางสุมาลี  หมากผิน 

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายกตัณณ์  พรหมม ี 1. นางวิไล  นิลทว ี

3 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธาวิน  ตอพนัดุง 
2. เด็กชายภานรินทร์  กังวานนาน 
3. เด็กชายสุรพิชญ์  ทรัพย์ทับทิม 

1. นางดวงพร  มากล้ำ 
2. นางสาวอนุธดิา  แก้วสมี่วง 

4 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวอภิชญา  รอดทิม 
2. นายชยัพัทธ ์ ทับโทน 
3. นายสิรวิชญ ์ เกษรบัว 

1. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน 
2. นางอารีย ์ สาเกกูล 

5 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เปน็ตน้ไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโชติกานต ์ สีเลา 
2. เด็กหญิงนลิดา  สาเหล่ทู 
3. เด็กชายนพรัตน์  เอีย่มยอด 

1. นางทวีรัตน์  เหรยีญทอง 
2. นางลาวัณย ์ ถาพันธุ ์

6 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายนธัวัฒน์  เช้ือคำ 
2. นายเมธาสทิธิ ์ เม้ากำเนิด 
3. นายสุรเชษฐ์  มีบุตร 

1. นายฐิตินันท์  เหรยีญทอง 
2. นางสาวปั้นหยา   
สุขโรจน์บัณฑติย ์

7 การแข่งขันการสร้างผลงานทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

14 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นตน้ไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต 
2. เด็กชายธรรมธัช  คำยวง 

1. นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อน
น่วมน้อย 
2. นางปกายดาว  ปานอยู ่

8 การแข่งขันการสร้างผลงานทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

14 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ ์
2. นายวรปรชัญ์  เขมรุจนินท ์

1. นางปกายดาว  ปานอยู ่
2. นายณรงค์ฤทธิ์   
อ่อนน่วมน้อย 

9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 ก.ย.
2565 

 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปรยิพงศ์  กิมพนัธ ์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ 

10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 13 ก.ย.
2565 

 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภา  วงศ์จร 1. นางอุษา  พุฒลา 

11 การแข่งขันต่อสมการทาง
คณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐพล  เทพแก้ว 
2. เด็กหญิงนิตยอาภา  มีทรัพย์ 

1. นางอำพร  รักสิงห ์
2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห ์

 
 



๙ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
12 การแข่งขันต่อสมการทาง

คณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.4-ม.6 
13 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  ศักดารวีโรจน์ 1. นางสาวยุวลี  เท่ียงทุ่ง 

13 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 12 ก.ย.
2565 

 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตนิันท์  ทีภูเวยีง 1. นางดวงพร  มากล้ำ 

14 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 13 ก.ย.
2565 

 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายณพรรษ  บุญส่ง 1. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ 

15 การแข่งขันเวทคณิต 12 ก.ย.
2565 

 

09.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  หมากผนิ 1. นางสาวสุขิตา  ไชยบัง 

 
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
12 ก.ย.
2565 

 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปณธิิ จินดาศักดิ์  
2. เด็กหญิงเป่ียมสุข ทองเชือ้ 
3. เด็กหญิงอนุธิดา นิยมกุล 

1. นางธัญนภัสร์ แช่มชื่น 
2. นางสาวสิรินุช  เข็มคง 

2 การแข่งขนัอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภาส ธงไชย    
2. นางสาวจีรนันท ์ศิลสนิด  
3. นางสาวพมิพ์มาดา แกว้ทุ่ง  

1. นางปภัชญา  บรรเทาทกุข ์
2. นายสว่าง  จันทร์เจาะ 

3 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย สมบูรณ์ผล   
2. เด็กหญิงกมลพร ออ่นบุญ  
3. เด็กชายศุภโรจ ออมสิน  

1. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดษิฐ์ 
2. นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย 

4 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายธีรภัทร นิลทว ี
2. นายพาวิช ผูกอ้น 
3. นางสาวพรรณทวรรณ โกศิริ 

1. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน 
2. นางสาวกัณฐิกา  สุคนธานนท์ 

5 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ ์ม.1-ม.3 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปิตภิัทร อินอยู ่
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา อบมา 
3. เด็กหญิงอรุโณทัย เมฆสว่าง 

1. นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน 
2. นางสาวกาญจนา มณีวัลย ์

6 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ ์ม.4-ม.6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นตน้ไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวพรหมพร พรมเพ็ชร 
2. นายธีรภัทร ตามาตา 
3. นายนิติพนธ์ ผ่องแผว้ 

1. นายณรรตธร  คงเจริญ 
2. นางคำมี   ชัยรักษา 

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

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวิตา ผลเรไร 
2. เด็กหญิงศรัณย์พร บุญม ี
3. เด็กชายเบญจมินทร์ ศรปีระทักษ์ 

1. นางกรนนัท ์ เอี่ยมภูเขยีว 
2. นางสาวปารชิาต ผาสขุ 

8 การแข่งขันการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.4-ม.6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวณฐัชา จันตะคุณ 
2. นางสาวปัณฑิตา บุญคง 
3. นางสาวสโรชา พรมวงศ์ 

1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์ 
2. นางสาวจรยิา  เฉยเม 

9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายปองคุณ สุหงษา 
2. เด็กชายณัฐชนน บวัป้อม 

1. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ 
2. นางณัฏฐชา  อำพร 

10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวพิมพน์ารา ศรีประทักษ ์
2. นางสาวณชิาภัทร แก้วหนิ 

1. นายอำนวย  บุญคุ้ม 
2. นายณัฐวัฒน์  เกตุด ี

11 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย 
ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์ พันเช้ือ 
2. นายธีรนาถ เกิดป้อม 
3. นางสาวนพรัตน์ ใจดี 

1. นางสาวเกือ้กูล  เรืองฤทธิ์ 
2. นายจกักฤษณ์  สุขรอด 

12 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิต ิ(3D) 
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายพีรดนย์ เขียวเหลือง 
2. เด็กชายคุณพระ สุวรรณรัตน์ 

1. นางสาวเกือ้กูล  เรืองฤทธิ์ 
2. นายปฏิฬ  นาคทอง 

13 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายปรยิะกร แกว้ทุ่ง 
2. เด็กชายอธิรธร ทองเป้า 

1. นางสาวสิรินุช  เข็มคง 
2. นายเสกสรร  เทียนทอง 

 
 



๑๐ 
 

3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การประกวดเพลงคุณธรรม  

ม.1-ม.3  
 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา ภูมิผล  
2. เด็กหญิงญาณิศา บุตรเพชร  
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา สอนทุ่ง  
4. เด็กหญิงกญัญาภัตน์ โพธิ ์
5. เด็กหญิงปราณณิชา ขันตะชล 

1. นางสาวสุภาพร  สีนวล 
2. นายจกัรพันธ ์ชีวะวัฒนา 

2 การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.4-ม.6  
 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวสุเมธินี  แทนธนวัฒน์  
2. นางสาวปภาวรินท์  มูลดี   
3. นางสาวธนาภร นาคทรัพย์  
4. นางสาวไพลิน บริรกัษ์เลิศ   
5. นางสาวพิชชาพร สุขจ่าง   

1. นายจกัรพันธ ์ชีวะวัฒนา 
2. นางสาวสุภาพร  สีนวล 

3 การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.1-ม.3  
 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐพร  อ้นน้อย  
2. เด็กชายพรีพัฒน ์ เพ็ชรเอม  
3. เด็กหญิงอนัญพร  รอดเกต ุ  
4. เด็กหญิงฐิตาภา  บุญค้ำชู   
5. เด็กชายวรีภทัร  นาคบุตร   

1. นายชานนท์ ผ่องฉวี  
2. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม 

4 การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.4-ม.6  
 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายสทุธิพงษ์ นวลจันทร์  
2. นายธีรเนตร  เพชรลอ้มทอง  
3. นางสาวแทนรกั  ตุงคนุาคร  
4. นางสาวจิรัชญา  นาคพาณิช  
5. นางสาววิชชุลดา นาคทรานันท์  

1. นางสาวศุภรัตน ์ ชำนาญผา 
2. นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 

5 การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ม.4-ม.6  
 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาวณฐันนัท์ แสนโกศิก  
2. นายธนวิชญ ์มีมุข  
3. นางสาวโชติกา ทรัพย์สังข์  
4. นางสาวอยัลดา สุดาบุตร  
5. นายเพชรรัตน์ มั่นหมาย  

1. นายปยิวจัน์ พันธุ์วโรบล 
2. นายปลวัชร  พุ่มพวง 

6 การประกวดละครคุณธรรม  
ม.1-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. ด.ช.ปุญณพัฒน์  บุญมี   
2. ด.ช.ณัฐพล  ม่วงทุ่ง    
3. ด.ช.สุรจักษ์   อิ่มเนียม   
4. ด.ช.สทิธิกร   สินสมุทร   
5. ด.ช.อัครภูมิ  อยู่สถิตย ์   
6. ด.ช.พัชรพล  พว่งน่วม    
7. ด.ช.พัรภัค  ม่วงเปีย       
8. ด.ช.รัชชานนท์  สุขหอม    
9. ด.ช. คมกฤษณ์    ต่วนเอี่ยม   
10. ด.ช.จักรวุธ  มั่งคล้าย     
11. น.ส.พลอยชมพู ชาญวิทยากร   
12. น.ส.รุ่งนภา  อิ่มพุฒ    
13. ด.ช.เมธาสิทธิ์  ทับคง     
14. ด.ช.นาวิน  หนูแย้ม     
15. ด.ช.ณภัทร  คงชาวนา   
16. นายณัฐพัชร  พจน์นาค   
17. นายภูมิรพี  คุ้มไพเพื่อน   
18. นางสาวมนัสนันท์ แตงอ่อน   
19. นางสาวกฤติยาภรณ์  
เนียมสำฤทธิ ์  
20. นางสาวจนิต์จุฑา  ลพคำ   

1. นางสาวสุภาพร  สีนวล 
2. นายวีรพล ปานดำ 
3. นายพนม พุฒลา 
4. นายจกัรพันธ ์ชีวะวัฒนา 
5. นายชานนท์ ผ่องฉว ี

7 การประกวดละครประวัติศาสตร์ 
ม.1-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายธนกฤต  พาต่อ 
2. นางสาวแพรวา  เรืองศิร ิ
3. นายสิริกิตติคุณ เกิดม ี
4. นายพทัธพล   หงษ์บินโบก 
5. นายนรงค์สทิธิ์  สระทองคำ 
6. นายคณุานนต์  พยัคฆน์้อย 
7. นายอภิรักษ ์ ทับทิม 
8. นายชญานนท์ ลิ้มพานิชภักดี 
9. นายจารุวัตร  เนียมแสง 
10. นางสาวกัญชณิกา ปานแดง 

1. ว่าที่ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด 
2. นายปยิวจัน์  พันธุว์โรบล 
3. นางสาวศุภรัตน ์ชำนาญผา 
4. นายจกัรพันธ ์ชีวะวัฒนา 
5. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย 

 



๑๑ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
     11. น.ส.กัญญาณัฐ  เดชศรีสกุลชัย 

12. นายวีรภัทร  เมืองเป้า 
13. นายนัทธพงศ์  มั่นเอีย่ม 
14. นายเนติพงษ์  โคตะมะ 
15. นายวีรภัทร อิ่มขาว 
16. นายทรงวุฒิ  ขวญัเมือง 
17. นายภานุพงศ์  แหยมทุ่ง 
18. นายวีริศ   ขาวทุ่ง 
19. นายณัฐพงศ์  จาดไทย 
20. นายปยิะบุตร  ฉิมม ี

 

8 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภิชานนัท ์ อน้ศร ี 1. นายวีรพล  ปานดำ 

9 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  นนท์แก้ว  1. นางสาวธัญญา  น้อยถึง 

10 การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. ด.ช.ศุถกฤต เพ็งทัพ  
2. ด.ญ.สุวรรณวาร ีขอดแก้วทวีสิน  

1. นายสุเทพ  มาคง 
2. นายอภิสิทธิ ์ มิ่งกลิ่น 

11 การประกวดมารยาทไทย  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์ เพชรมาก 
2. นางสาวณัฐชยา โทนทอง  

1. นางสุภาพ น้อยจันทร ์
2. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง 

12 การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. น.ส.มนิตดา เศรษฐวนิช     
2. น.ส.สุภาวดี บุญสลุด    
3. นายพรพิพัฒน์ เสือมั่น     
4. นางสาวภทัรปภา ดิษตะคุ     
5. นางสาวสุชญา รุ่งเรือง     
6. นายเพรียวพันธ์  ชูชิต     
7. น.ส.กวิสรา  คงจูด    
8. น.ส.ภัทราภรณ์  อ่วมบุญ    
9. น.ส.สวรินทร ์ สทุธิโกมนิทร์  
10. น.ส.ศศิวิมล  สิงห์วี    

1. นางสาวศุภรัตน ์ ชำนาญผา 
2. นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 
3. นางสาวกาญจน ี โชติสุข  

 

3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันคีตะมวยไทย  

ม.1-ม.6 
13 ก.ย.
2565 

10.00- 
11.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย จ้อยมว่ง 
2. เด็กชายณฐัดนัย ทับคล้าย 
3. เด็กชายทศพร ศรีมาลจี้อย 
4. เด็กชายธนกร กังวาล 
5. เด็กชายพีรัชชยั ทน ุ
6. เด็กชายภูริวัฒน์ ส้มซ่า 
7. เด็กชายศุภฤกษ ์ใจซ่ือ 
8. เด็กชายอนพุงษ์ อารีรักษ ์
9. เด็กชายธนวิชญ ์สุขวัฒน ์
10. เด็กชายรัฐไผท หนูหริ่ง 

1. นายจรัส สุริโย 
2. นายกัณตภณ  ประวงค์ 
3. นายภูวนนท ์ปิ่นแกว้ 

2 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้าน
กีฬา )มวยสากลสมัครเล่น(   
ม.1-ม.3 

13 ก.ย.
2565 

11.00- 
11.30 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. ด.ช.กฤษณะ   สุขสวรรค์ 
2. ด.ช.กิตติภพ   มากทุ่ง 
3. ด.ช.ธนพนธ์   เพยีรมั่น 
4. ด.ช.นราวิชญ์   อนันตะ 
5. ด.ช.ภานุวัฒน์   ปัญญาภ ู
6. ด.ช.ศุภากร   อัคนิถิน 
7. ด.ช.กฤษดา   สุขสวรรค์ 
8. ด.ช.ณัฐพัชร์   บรรเทา 
9. ด.ช.ณัฐวุฒิ   ใจคำ 
10. ด.ช.เตชนิทร์ พยัคฆน์้อย 

1. นายสมชาย  จินะ 
2. นายวิทยา  ดวงเดือน 
3. นางสาวนุชนาฎ ออ่นปาน 

 
 
 



๑๒ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
3 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้าน

กีฬา )นล่มวยสากลสมัครเ(   
ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

11.30- 
12.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายฐิติวัสส์ จรุงพันธ ์
2. นายทกัษ์ดนัย พุ่มพรม 
3. นายพิชญะ อินทศร 
4. นายภาสกร หงห์ผ้วย 
5. นางสาวกัญญพัชร วีระกจิพานิช 
6. นางสาวกัญญาณัฐ ์ออ่นบุญ 
7. นางสาวฐิติมน  เชียงราย 
8. นางสาวโยธกานต์  แก้วเถ่ือน 
9. นางสาววรรณรดา  บัวป้อม 
10. นางสาวรสิกา อยู่มา 

1. นายวีระศักดิ์ หมอกมืด 
2. นายมนตรี บญุนิตย ์
3. นางสาวพนัทิลา มากหลาย 

4 การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

13 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริสรา  แกว้หิน         
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน 

1. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ 
2. นายชยัณรงค์   เขียวแกว้ 

5 การแข่งขันตอบปญัหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์ นิ่มมณี 
2. นายนิติศาสตร์ แจ่มจนัทร ์

1. นางสาววิจิตรา สุรยิ์วงศ์ 
2. นางสาวอรณิชา จินดาสวัสด์ิ 

 

3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 3.6.1 ทัศนศิลป์ 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันประติมากรรมลอยตวั 

ม.1-ม.3  
12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. ด.ช.นพดล    ปานคง           
2. ด.ช.ธีรวัฒน์   มั่นหมาย        
3. ด.ช.กมลภพ   หนูเมือง         

1. นายภัคพล   หล่ำทุ่ง 
2. นางโชษิตา   หล่ำทุ่ง 

2 การแข่งขันประติมากรรมลอยตวั  
ม.4-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. น.ส.กุญญารัตน์ หนองหลวง  
2. น.ส.ธันยพร    สารถี            
3. น.ส.กัลยกร    เฉยเมล์          

1. นายภัคพล   หล่ำทุ่ง                                        
2. นางโชษิตา   หล่ำทุ่ง 

3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี   
ม.1-ม.3    

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. ด.ญ.ชนารด ี ทอนทอง        1. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง 

4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-ม.6  

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายรักษ์พงษ์  คำนึง            1. นางสาววันทนีย์  ทัศนา 

5 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  
ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. ด.ญ.กุลยารัตน์  ก้อนเกต ุ        1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง 

6 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  
ม.4-ม.6  

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายธีรเดช  แปลกจริง      1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง                                         

7 การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี  12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. ด.ญ.อรเทพิน  ใจละม่อม       1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ 

8 การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. น.ส.ภัทรวรรณ ก้องกิตติโชค   1. นางสาววันทนีย์  ทัศนา 

9 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร แสนสุข          1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์ 

10 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายภัทรกร  เขยีวเงิน         1. นางสาววันทนีย์  ทัศนา 

11 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
ม.1-ม.3     

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. ด.ญ.จารวี  คำปลื้ม          1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร ์

12 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
ม.4-ม.6  

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายณัฏฐากร  ศิริโภคา         1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง                                         

 

 3.6.2 ดนตรี 
ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 

ม..4-ม.6 
12 ก.ย.
2565 

10.00- 
12.00 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก พันธุ์โศก 1. นายทวีพงศ์  รอดสิน 

2 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 
ม.1-3 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. ด.ญ.สภุาสินี   หลวงรอด 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

3 การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง 
ม.1-3 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. น.ส.ณภัทร  นาโตนด 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

4 การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย 
ม.4-6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายธนบดี  คุ้ยเอี่ยม 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 



๑๓ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
5 การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง 

ม.4-6 
12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. น.ส.อัมภวา  ถึงจันทร ์ 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

6 การแข่งขันร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ชาย ม.4-6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายสิทธิพล จำรุราย 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

7 การแข่งขันร้องเพลง 
พระราชนิพนธห์ญิง ม.4-6 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. น.ส. วรรณกานต์ ไกรกิจราษฎร ์ 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

8 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย 
ม.4-6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายนท ี พูลจันทร ์ 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

9 การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 
ม.4-6 

12 ก.ย.
2565 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. น.ส.กมลชนก  ดงพงษ ์ 1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

10 การประกวดวงสตริง ม.4-ม.6 13 ก.ย.
2565 

14.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายชนธัญ  นวมบุตร 
2. นายธนารัตน์  หนูพุ่ม 
3. นายทกัษะ  ทิน้อย 
4. นายรัชต์ธร  รัตนา 

1. นายสายธาร  ยอดเกลีย้ง 

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

13 ก.ย.
2565 

08-00- 
09.00 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดำรงประชาสรรค์) 

1.เด็กชายชนกนัต์ วนพงศธร   
2.เด็กหญิงธีระภาพร ไทยเรอืง   
3.เด็กชายนนทศักด์ิ  จันทร์แป้น   
4.เด็กชายรตันชยั  ประโยค   
5.เด็กชายรตันโชค  ประโยค   
6.เด็กชายณฐัพล  แกว้ศรี   
7.เด็กชายธรีเมธ  คงดวล   
8.เด็กชายทรงพล  บ้านกล้วย   
9.เด็กชายปัณณวัฒน์  เมฆสว่าง   

1.นายจริะเมศร ์อัครรังสีธนกุล  
 

12 การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble)  
ม.4-ม.6 

13 ก.ย.
2565 

09.00- 
10.00 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ดำรงประชาสรรค์) 

1.นายภาคิน  กลิ่น 
2.นายกุลชวาล  มะโนวรรณ   
3.นายกลวัชร  สายเนตร   
4.นายจิรภัทร  เขียวแก้ว     
5.นายเสฏฐวุฒิ  อยูแ่ย้ม   
6.นายปัญญพัฒน ์ อยู่ทอง   
7.นายณัฐพล  ธูปทอง   
8.นายศิวัช  มานนท ์  
9.นายภาณุวิชญ์  จุย้พ่วง   

1.นายจริะเมศร ์อัครรังสีธนกุล  
 

13 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 12 ก.ย.
2565 

14.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. ด.ญ.พรไพรรี ธรรมทรรศนะดี  
2. ด.ญ.ณัฐวดี พูลมณี 
3. ด.ญ.สริิธัญญ์ กำลังเเพทย ์
4. ด.ช.กฤษฎา หว่าวเช้ือ 
5. ด.ญ.พลอยนิชา บุญมา 
6. ด.ญ.โยชนิิชตรา ทรงปรีชา 
7. ด.ญ.วิศัลย์ศยา เขยีวฤทธิ ์
8. ด.ญ.ศิริจรรยา ท้วมทอง 
9. ด.ช.เจตฎพร ละอองเดช 
10. น.ส.ชิดชนก พันธุโ์ศก 
11. นายภวูดินทร์ จันทรน์ิมิตร 
12. นายศุภณัฐ ทองหล่อง 
13. นายชนกันต์ ศิริปโชต ิ
14. นายเลิศศักดิ์ เเดงทุ่ง 
15. นายธนากร หมอกมืด 
16. นายศุภกิจ กำเนิด 
17. นายธนการต์ ศรีพยัฆ 
18. นายณัฐพงศ์ ทัยบุตร 

1. นายทวีพงศ์  รอดสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

3.6.3 นาฏศิลป์ 
ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันระบำมาตรฐาน  

ม.1-3 
14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ปานเกต ุ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อิ่มขวัญ 
3. เด็กหญิงอนุฐิดา  เครือเมฆ 
4. เด็กหญิงธัญญา  บำรุงพันธุ ์
5. เด็กหญิงภัณธิดา  ม่วงทอง 
6. ด.ญ.ประกายเพชร  คำภีร์พันธ์ 

1. นางรัชนี  พุดซ้อน 
2. นายศุภรัฐ  จัตวา 

2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน  
ม.4-6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณฐัพร  เนียมใจด ี
2. นางสาวศริิลักษณ ์ ลักษณะ 
3. นางสาวสิริยากร  ทองหล่อง 
4. นางสาวสุภาวิตา  เขยีวแก้ว 
5. นางสาวลินลาน ี อินนา 
6. นายพงศกร  จินดามณ ี

1. นางรัชนี  พุดซ้อน 
2. นายศุภรัฐ  จัตวา 

3 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  
ม.1-3 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. ด.ญ.พรสวรรค์  สารธรรม 
2. ด.ญ.ภัคาลัญชญ์ บุญทิพย์สกุล 
3. ด.ญ.กัญญาภัทร  อิ่มขวัญ 
4. ด.ญ.พิมพล์ภัทร  พูลโพธ 
5. เด็กชายณฐรพงศ์  ดำด ี
6. เด็กชายณภัทร  หมื่นสิน 
7. เด็กชายณัฐดนัย  สีคล้าย 
8. เด็กชายจารุพัฒน์  ทรัพย์เมือง 

1. นางรัชน ี พุดซ้อน 
2. นายศุภรัฐ  จัตวา 

4 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์
ม.1-3 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. ด.ญ.ชญัญานุช  น้อยเจริญ 
2. ด.ญ.ทิพยธ์ิวา  ทองโตนด 
3. ด.ญ.รัตติกานต์  มิ่งประเสริฐ 
4. เด็กหญิงณฐัธีรา  แก้วจีน 
5. เด็กหญิงณัฐชา  ปานเกตุ 
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภู่รา 
7. เด็กหญิงพัชรพร  คงแย้ม 
8. ด.ญ.เบญญาภา รชตกาญจน์กลู 

9. ด.ญ.พรสวรรค์  สารธรรม 
10. ด.ญ.ภัคาลัญชญ์ บุญทิพย์สกลุ 
11. ด.ญ.พิมพ์ลภัทร  พูลโพธ 

1. นางรัชนี  พุดซ้อน 
2. นายศุภรัฐ  จัตวา 

5 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์
ม.4-6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี นางสาวณัฐพร  เนียมใจด ี
นางสาวสิริยาภรณ์  ชวูงษ์ 
นางสาวสิรยากร  ทองหล่อง 
นางสาวสุภาวิตา  เขยีวแก้ว 
นางสาวศิริลักษณ์  ลกัษณะ 
นางสาวอารยา  สีกล่อม 
นางสาวจันทกานท์  สินพิชัย 
นางสาวลินลานี  อินนา 
นายพงศกร  จินดามณ ี

1. นางรชันี  พุดซ้อน 
2. นายศุภรัฐ  จัตวา 

 

3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ (Impromtu 
speech) ม.1-3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายภูริต นิวัตยะกุล        1. น.ส.แพรวพรรณ ขันกสิกรรม 
2. นางสาวชนิดา อินผ่อง 

2 การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (Impromtu 
speech) ม.4-6 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวปราณปรยีา พุฒลา    1. นางสาวกนกพร  ศรอีำพันธ ์

3 การแข่งขัน cross word ม.1-3 12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรณีุ 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า จงสิน 
2. เด็กชายนพสิทธิ์ ศรทีิพรตัน ์

1. น.ส.สุมามาลย์ นวลพิจิตร 
2. นางสาวอนงคน์าฎ ปานดว้ง 

4 การแข่งขัน cross word ม.4-6 12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายธนาธิป สุขสว่าง            
 

1. นางสาวกาญจน ีโชติสุข 
2. นางปทุมพร ชมชัย 

5 การแข่งขัน story telling  
ม.1-3 

12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงไอรดา เทศสิงห์       1. น.ส.ศิริวรรณ หลิมมงคล          
นาคทอง 
2. น.ส.กฤติมา สืบนาคสุข 

 



๑๕ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
6 การแข่งขัน story telling  

ม.4-6 
12 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายอรรถวุฒิ เพชรรัตน์       1. น.ส.พวงพลอย พรกระแส 
2. นางปทุมพร ชมชัย 

7 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-3 13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงบุญญิสา จงจำ        
2. เด็กหญิงอริสา  เนยีรใจดี      

1. นายกนกศักดิ์ สอนเพียร  
2. Miss Wang Mengyuan 

8 การแข่งขันขันพูดภาษาจีน  
ม.4-6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นตน้ไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. น.ส.ภัควลัญช์พร เหรียญเจริญ  
2. นางสาวกัญญวรา ชายกลัน่          

1. นายลิขิต สอนเทียน  
2. Miss Wang Mengyuan 

9 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-
ภาษาจีน  

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1 .นางสาวรินรดา อู่ขำ       
2. นางสาวไอริน อยู่คง       

1. นางสาวสุทธิณ ีโชติมน  
2. น.ส.สริิธร ปรีชาธรรมรัตน ์

10 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาววริศรา เลิศแตง   
 

1. น.ส.สริิธร ปรีชาธรรมรัตน์  
2. นางสาวสุทธิณ ีโชติมน 

11 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีน 13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฐธิดา ทองทุ่ง          
2. นางสาวเมย์ยานี เจิมเจริญสุข   
3. นางสาวสริาวรรณ เขยีวบาง     
4. นางสาวชนัญชิดา อินเมฆ        
5. นางสาววิชญาพร ยิ้มฉาย         

1. นางสาวกิตตยิา ต้นกลั่น  
2. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ 

12 การแข่งขันละครสั้นภาษา
ฝรั่งเศส 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายกรรชยั เหลีย่มการค้า  
2. นายรชต นาคประเสริฐ  
3. นางสาวกิตตภิรณ์ ชนะโต  
4. นางสาวปนัดดา จิว๋พรม  
5. นายกิตติชัย เขยีวแก้ว 

1. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง 

13 การแข่งขันบรรยายภาพ ภาษา
ฝรัง่เศส 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายณัฐนนท์ นมเนย  
2. นายอภิสิทธิ ์สุ่มเกต ุ
 

1. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง 

14 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
ฝรั่งเศส 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวรัชนก ศรีคล้าย  
2. นางสาววชิญาพร ช่วยเพญ็  
 

1. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง 

 
3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
 3.8.1 การงานอาชีพ 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้

ใบตอง  
- บายศรีสูข่วัญ 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอธิรัชร  ชูเนตร 
2. นายรัฐภูม ิ บุญกิม 
3. นายชาคริต  กอเดช 
4. นายพัสกร  สังข์ทุ่ง 
5. นางสาวปวีณธ์ิดา  พนัโชต ิ
6. นางสาววิลัยพร  เพล ี

1. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 
2. นางสาวยุพิน  อยู่เปยี 
3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา 
 

2 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้
ใบตอง 
- กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอชิรญา  ตันกิจจานนท์ 
2. เด็กหญิงสุทธหทยั  สวนมว่ง 
3. เด็กหญิงบุษรารัตน์  ยิ้มเปีย 
4. เด็กหญิงกชพร  อาจใจ 
5. เด็กหญิงอรัญพร  ร่วงสุวรรณ 
6. เด็กหญิงนภทัร  โตพ่วง 
7. นางสาวทรรศนยี์   บัวผัน 
8. นางสาวจุฑาภรณ์  เปล่งปลั่ง 

1. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 
2. นางสาวยุพิน  อยู่เปยี 
3. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง 

3 การแข่งขันจัดสวนถาด 
- การจัดสวนถาดแบบชื้น 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติธรา  คำวงศ์ 
2. เด็กหญิงปวริศา  มูลดี 
3. เด็กหญิงวลี  ไพเราะ 

1. นางสาวยุพิน  อยูป่ีย 
2. น.ส.สุนันทา เมฆไตรรัตน์ 

4 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวป่ินทอง  หอมนาน 
2. น.ส.สิตาภา ณัฐฐากิตติคุณ 
3. น.ส.สริิยากร ยนืยงศริิิกุล 

1. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 
2. นางสาวยุพิน  อยูป่ีย 

5 การแข่งขันทำอาหาร 
นำพริก ผกัสด เครื่องเคียง  
ม.1-3 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. ด.ญ.เปรมรุ่งทว ี ทองเชื้อ 
2. ด.ญ.ทิพวรรณ ทองพงษ์เนียม 
3. เด็กชายวรีภทัร  สุขสวัสดิ ์

1. นางสาววิภาศิริ ทากะถา 
2. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 

6 การแข่งขันทำอาหาร 
นำพริก ผกัสด เครื่องเคียง 
ม.4-6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวธนาพร  จุมวุฒิสิ 
2. นางสาวพิมพ์วรรณ บังใบ 
3. นางสาวณัฐวดี  นุ่มพรม 

1. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด
2. นางสาวยุพิน  อยูป่ีย 



๑๖ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครผูู้ควบคุม 
7 การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน

เพื่อสุขภาพ ม.1-3 
13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นตน้ไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเขมิสรา  ปานทอง 
2. เด็กหญิงศริดา  นาครินทร ์
3. เด็กหญิงมนีา  บุญถกู 

1. นางสาววิภาศิริ ทากะถา
2. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 

8 การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.4-6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. น.ส.จารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ 
2. นางสาวทรรศนีย์   บัวผัน 
3. นางสาวจุฑาภรณ์  เปล่งปลั่ง 

1. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 
2. นางสาวยุพิน  อยูป่ีย 

9 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. ด.ญ.ณัฐชยากานต์  พุ่มเรียบ 
2. เด็กหญิงพรสุภัค   แดงใหม ่
3. เด็กชายศิวากร  อัครบุตร 

1. นางสาววิภาศิริ ทากะถา 
2. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 

 
 3.8.2 คอมพิวเตอร์ 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครผูู้ควบคุม 
1 การแข่งขันการสร้าง Web 

Applications 
13 ก.ย.
2565 

09.00- 
14.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณฐพร    ไพรินทร์ 
2. นายจุลจักร   คำโต 

1. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 

2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  

12 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายวัณณุวรรธน์  สีนวล 
2. นายธีรดนย์  ยาหมู ่

1. นางอารยา  รกัมหาคุณ 
2. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม 

3 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร ์
ม.1-3  

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต   ยิ้มชา้ง
2. เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศร ี
3. เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา 

1. นางธันยาภรณ์ เต็งดี 
2. นางสาวจุฑาทิพย ์ คำสุด 
 

4 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.4-6 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณพรรษ  บุญส่ง 
2. นายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว 
3. นายณฐพร    ไพรินทร์ 

1. นางชนกานต์  กฤตธิัญกช 
2. นางสาวไพจิตร จนัทร์โพยม 

5 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  14 ก.ย.
2565 

09.00- 
14.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวปราชญา โภชกรณ ์
2. นายพงศ์พิพัฒน ์ ยิ้มเปยี 

1. นางชนกานต์ กฤติธัญกช 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี

6 6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เร่ืองสั้น (Comic Strip)  

12 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวศา บูรณศรี 
2. เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา 

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

7 7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น (2D Animation)  

14 ก.ย.
2565 

09.00- 
14.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวินันท์  พันป ี
2. เด็กหญิงปพิชญา  อนุพันธ ์

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี
2. นางอำพร  เขียวแกว้ 

8 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 

12 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์ ยิ้มละม้าย 
2. เด็กชายนวพล  หงอนไก ่

1. นางอารยา  รกัมหาคุณ 
2. นางสาวไพจิตร จนัทร์โพยม 

9 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-6 

13 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพงศกร  สุขจ้อย 
2. นายรชตะ  ปั้นทิม 

1. นางอารยา  รกัมหาคุณ 
2. นางสาวไพจิตร จนัทร์โพยม 

10 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3  

13 ก.ย.
2565 

09.00- 
14.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร 
2. เด็กหญิงปารดา  เปรมเกิด 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี
2. นางอำพร  เขียวแกว้ 

11 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.4-6 

14 ก.ย.
2565 

09.00- 
14.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐศิวัช  กิตตินันท์พาณิช 
2. นายปัญญพนต์    เป็นสุข 

1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลด ี
2. นางอำพร  เขียวแกว้ 

12 การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic  

14 ก.ย.
2565 

09.00- 
14.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายศักดิพัฒน ์  อิ่มหนำ 
2. นายอนกุูล  เดชชยางกูร 

1. นางอำพร  เขียวแกว้ 
2. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 

13 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor  

12 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์ิ  สมบูรณ์ผล 
2. เด็กชายเนติ  แกว้วิเศษ 

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

14 การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor  

12 ก.ย.
2565 

09.00- 
12.00 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายอดิเทพ  แดงไฟ 
2. เด็กชายธีรดนย์  สันติตรานนท์ 

1. นางอำพร  เขียวแกว้ 
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี 

 

 3.8.3 หุ่นยนต์ 
ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  

ม.1-3 
14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.เด็กชายชินกฤต ยิ้มชา้ง 
2.เด็กชายพชรภัตร กานำ 
3.นายณัฏฐ์ณธีช์ ทองบุญ 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ นาคทอง 

2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 
ม.4-6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายกฤตยชญ์ สีนวล 
2.นายชนาธิป สังข์ทอง 
3.นายธิติสรรค์ ศิริพรม 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ นาคทอง 



๑๗ 
 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
3 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 

ม.1-3   
14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.เด็กชายทักษ์ดนัย ทิพย์สุวรรณ 
2.เด็กชายปัณณวิชญ์ จันทร์โพยม 
3.เด็กชายธาวิน สอนง่ายด ี

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 

4 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.4-6  

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายวริศ  พรมพิราม 
2.นายธีรวิทย์ แกว้ศรี 
3.นายธนธัช  เขียวแกว้ 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 

5 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ม.1-3 

14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายสิรภพ พูนประชา 
2.เด็กชายนนท์ปวิธ เนยีมหอม 
3.เด็กชายพีรณัฐ จูแจ่ม 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 

6 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ม.4-6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายกฤตพิงศ์ อ่วมบุญ 
2.นายเกียรติศักดิ์ นวลคำ  
3.นายนิติ แก้วจันทร์ 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นางประเสริฐ อ้นบางเขน 

7 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายปุญญวัชร์ ชัยรกัษา 
2.นายนันทพงศ์ ศรีตะวัน 
3.เด็กชายกัมลาศ อ้นบางเขน 
4.เด็กชายนัฐสิทธิ์ สุขอิ่ม 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ นาคทอง 

8 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายกฤตย์มงคล อัมพรภาค 
2.นายไชยวิทย์ มั่นเหมาะ 
3.นายณัฐพล ฟองเพ็ชร 

1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน 
2. นายปฏิฬ นาคทอง 

 
3.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ รายการแข่งขัน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
1 การจัดการค่ายพกัแรม 14 ก.ย.

2565 
09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.เด็กชายพิชยัยุทธ  บุญชุ่ม 
2.เด็กชายศิลาวฒุ แสนบุญศร ี
3.เด็กชายรัฐภูมิ  จริยา 
4.เด็กชายเจตนิพทัธ์  บุตรสทีา 
5.เด็กชายฉัตรชนก  ผิวขาว 
6.เด็กชายณฐัพงษ์  มอญเปีย 
7.เด็กชายวชริวทิย ์ จนัทร์นวล 
8.เด็กชายเมธาวี  หอมเชย 

1.นายยุทธ์สพร  รักสิงห ์
2.นายสมชาย  ดวงเนตร 
3.นายเฉลิมพล อินทรสอาด 
 

2 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ 14 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1.นายณัฐรัตน์  ม่วงทอง 
2.นายเขมทัต  ประดิษฐผ์ล 
3.นายจิรวัฒน ์ ชุ่มชื่นด ี
4.นายธันวา  สาทสังข ์
5.นายวสุพิชย์ ทัฬหสิริเวทย ์
6.นายรัชชภูมิ  เปี่ยมศร ี

1.นายสมชาย  ดวงเนตร 
2.นายยุทธ์สพร  รักสิงห ์
3.ว่าที่ร้อยตรีจกัรกฤษณ์ 
หมอกมืด 
 

3 การแข่งขนัการทำหนังสอืเล่มเล็ก 
ม.1-3 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิดา  กล่ำเอม   
2. เด็กหญิงปุณยานุช  บู่อ้น 
3. เด็กชายอมรกานต์  อิสโร 

1.นางสุมาลี นักเรียน 
2.นางสาวศิรกิัลยา โสตถิวรกุล 
 

4 การแข่งขนัการทำหนังสอืเล่มเล็ก 
ม.4-6 

13 ก.ย.
2565 

09.00 น. 
เปน็ต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายแสงชัย  แร่เพ็ชร 
2.นางสาวญาณิศา  กุดขนุทด 
3. นางสาววรรวิภา หลิมวานิช 

1.นางสาวศิรกิัลยา โสตถิวรกุล 
2.นางสุมาลี นักเรียน 
 

 
4. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 

4.1 ฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  มีหน้าที ่จัดเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมดูแล 
นักเรียนที่เข้าแข่งขนั ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมการ 
   3. นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
   4. นางสาวจุฑาทิพย์ คำสุด   กรรมการ 
   5. นางสาวสุขิตา  ไชยบัง   กรรมการ 
   6. นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 



๑๘ 
 

   7. นางสาวปาณิสรา สิริฉัตรเพชร  กรรมการ 
   8. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการและเลขานุการ 
   9. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.2 ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ สรุปผล ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการฯ โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางอารีย์  สาเกกลู   ประธานกรรมการ 
   2. นายประสิทธิ์  คุม้คง   กรรมการ 
   3. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนน่วมน้อย  กรรมการและเลขานุการ 

ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 

 
 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


