
        
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
   ที ่ 286/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมดูแลงานมหกรรมความสามารถทาง 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

.............................................................................................................................................................. 
 

ตามที่เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะด าเนินการ
จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 นั้น 

 

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและการด าเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะครู
และบุคลากรเพ่ือด าเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน    
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมการฝุายอ านวยการ มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการแข่งขัน ให้ค าปรึกษาและ
เสนอแนะด าเนินในการแข่งขัน พิจารณาแก้ไขปัญหาการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 1.1  นางเพียงแข    ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 
 1.2  นายประยงค์    ด่วนเดิน   รองประธานกรรมการ 

  1.3  นายสมศักดิ์    นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
  1.4  นางจ าเรียง    ใจกว้าง   กรรมการ 

1.5  นายธนิต   ดีทอง   กรรมการ 
 1.6  นางสุลีพร     ดีทอง   กรรมการ 
 1.7  นายณรงค์    ศิริยงค์   กรรมการ 
 1.8  นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 1.9  นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.  คณะกรรมการฝุายผู้ฝึกสอน มีหน้าที่ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าท าการแข่งขัน ลงทะเบียนการ
แข่งขัน  ฝึกซ้อมนักเรียน และควบคุมดูแลนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ตลอดจนน านักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย  
  

ที ่ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงดวงกมล   
    เพชรวิชิต 

1. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวเจนจิรา  ชูเชิด 1. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ 

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.
1-ม.3 

1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์   
    จูเลียร์ เลมเม็นส ์
  

1. นางสาวฉันทลักษณ์   
    ทานทน 



ที ่ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.

4-ม.6 
1. นางสาวกนกพิชญ์   
     สิทธยางกูร 

1. นางสาวฉันทลักษณ์   
    ทานทน 

5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงมนตกานต์   
    สุขศรีแก้ว 

1. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 

6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 1. นายกัญจน์  แก่นเฟื่อง 1. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงจิดาภา   
    ลิ่มวงศ์สวัสดิ ์

1. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 

8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

1. นางสาวแพรวา   
    ใต้ราชโพธิ ์ 

1. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
  

9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   
    ศิริกุล  

1. นายธิรพงษ์  คงด้วง 

10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

1. นายสรวิทย์  เอ่ียมแจง 1. นายธิรพงษ์  คงด้วง 

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนุชจรี   
    เชื้อนิตย์ 
2. เด็กชายเชาวลิต   
    ด าเนียม 

1. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ ์
2. นางจ าเรียง  ใจกว้าง 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

1. นางสาวฉัตรอัญฎา   
    ศรีคงแก้ว 
2. นางสาวชฎาพร   
    วิชัยดิษฐ  

1. นางจ าเรียง  ใจกว้าง 
2. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ ์
  

13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธนกฤษ   
    ไกรสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   
    ใจกว้าง 

1. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ 
2. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
  

14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

1. นางสาวนนทรีย์   
    ค าวันสา 

1. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
  

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายอนุศิษย์   
    ศรีคีรินทร ์

1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง 
  

16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

1. นายประกฤษฎิ์   
    คุณหงษ์ 

1. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
  

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนินพร   
    ศิรยิงค ์
2. เด็กชายศรุต  ศิริธารกุล 
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์   
    โปศรี 
 
 
 
 

1. นายเอกชัย  อะหลีแอ 
2. นางสาวอัญวีณ์  หนูอุไร 
  



ที ่ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกุลกนิษฐ์   
    แข่งขัน 
2. นางสาวสมิตา   
    เครเคอร์ 
3. นางสาวอัญชิสา  บุญมี  

1. นายเจนณรงค์  พันทวี 
2. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
  

19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   
    เรืองทอง 
2. เด็กหญิงธนพร   
    ทองเฝือ 
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน   
    พรมคะณะ  

1. นายเอกชัย  อะหลีแอ 
2. นางสาวอัญวีณ์  หนูอุไร 
  

20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวญาดา   
    แก้วสีขาว 
2. นางสาววดีทวิน  ไรมาจี 
3. นางสาวเมนุกา  ไร  

1. นายเจนณรงค์  พันทวี 
2. นางอารมย์  เทพเกื้อ 
  

21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงหฤทัย   
    ทองเฝือ 
2. เด็กหญิงเสาวภา   
    ขนอม 

1. นางสาวธิติมา  เดชภักด ี
2. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 
  

22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวจุฑามาศ   
    สองเมือง 
2. นางสาวพิชญาภา   
    บุญศร ี

1. นางสาวธิติมา  เดชภักด ี
2. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 
  

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐานิตา   
    บุญเกษม 

1. นายนาวิน  โพธิ์ศรี 
  

24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายธนการุณณ์   
ก่ าน้ าจั่น 

1. นางสาวนิธิยา  ทองยวน 
  

25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจัสมิน  
    วิภาฎา  ไฮส์ 
2. เด็กชายศิริศักดิ์   
    ศรีวรมย์ 

1. นางสาวนิธิยา  ทองยวน 
2. นายนาวิน  โพธิ์ศรี 
  

26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 

1. นายเกรียงไกร  ปิ่นเปีย 
  

1. นางสาวนิธิยา  ทองยวน 
  

27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงตรีชดา   
    ชูเมืองไทย 

1. นางอารมย์  เทพเกื้อ 
  

28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นางสาวสิริวรรณ   
    ช้างต่อ 

1. นายเจนณรงค์  พันทวี 
  

29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 1. เด็กชายปวริศ  ปานุกูล 1. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย 
 
 



ที ่ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. เด็กชายทวีรัชต์  สะนิ 
2. เด็กชายพีรวิชญ์   
    ช่วยเต้า 
3. เด็กชายโพธิกร   
    จันทร์หอม 

1. นางสาวจันธิรัตน์   
    หมานจิตร 
2. นางสาวนวียา  ปักษิณ 
  

31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

1. นายธนกร   พรหมสุทธิ์ 
2. นางสาวปนัดดา   
    ปานพรม 
3. นายรัตนศักดิ์   
    สัตถาภรณ์ 

1. นายปรีชา  อิสสระ 
2. นางสาวกรธิดา  กิมาคม 
  

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงญาดาวดี   
    สังข์แก้ว 
2. เด็กชายวทัญญู   
    วรรณภูมิ 
3. เด็กหญิงเมทินี    
    ทองเรือง  

1. นายเดชศรี  สุวิรัตน์ 
2. นางสาวพัชริณี  สมผล 
  

33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

1. นางสาวจันทรัตน์  หัสดี 
2. นางสาวณัฐกานต์     
    เกื้อกิ้ม  
3. นางสาวธนิสรา  ศรีใส  

1. นางสาวจิรารัตน์   
    ตรีรัตนพันธุ์ 
2. นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ 
  

34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงปนัดดา    
    ประจักษ์สกุล 
2. เด็กชายพลพิทักษ์   
    เวชกามา 
3. เด็กหญิงออมทิพย์     
    เย้ายวน  

1. นายปรีชา  อิสสระ 
2. นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ 
  

35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกมลรัตน์   
    อ่อนทอง 
2. นางสาวธัชมนตร์    
    บุญทัน 
3. นางสาวรัตนาภรณ์   
    ภูมาส  

1. นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ 
2. นายเดชศรี  สุวิรัตน์ 
  

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

1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   
    ล าไพ 
2. เด็กหญิงจิระนันท์   
    พิมพ์บุญ 
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   
    ประเสร็จสังข์ 
 
  

1. นางสาวจันธิรัตน์   
    หมานจิตร 
2. นางสาวพัชริณี  สมผล 
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37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวธนพร   
    เทพนิมิตร 
2. นางสาวปทิตตา    
    พัฒนพิขากร 
3. นางสาวสุพัตรา   
    นาคกราย  

1. นางสาวชนกพร  ทองปาน 
2. นายประยงค์  ด่วนเดิน 
  

38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายคณิน    
    ช านาญฤทธิ์ 
2. เด็กชายฉันทพัฒน์    
    ช่วงชุณส่อง  

1. นางสาวจิรารัตน์   
    ตรีรัตนพันธุ์ 
2. นางสาวนวียา  ปักษิณ 
  

39 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงบุปผรัตน์   
    ปริงหาดยาย 
2. เด็กหญิงปภาวี  วะชุม 
3. เด็กหญิงวรรณ  
    สงกรานต์  ชูดวง 
4. เด็กชายวราวุฒิ  วิชัยยา 
5. เด็กชายวุฒิพงษ์   
    เทียมสา  

1. นางสาวนิตยาพร    
    จันทร์ประสิทธิ์ 
2. นางสาวอมรทิพย์   
    จิตรอารีย์ 
  

40 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวญาตาวี   
    หวั่งประดิษฐ์ 
2. นางสาวพรกมล   
    ด้านวิไล 
3. นางสาวพลอยตะวัน   
    จันทรมณี 
4. นางสาววรัญญา   
    วิหกเหิร 
5. นางสาวแพรตะวัน   
    จันทรมณี  

1. นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
2. นางสาวดาราราย  กัววงศ์ 
  

41 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ม.4-ม.6 

1. นายวรวิทย์    
    บุญทนั 
2. นางสาววีรวรรณ    
    สุมาลุย์ 
3. นางสาวสุภิญญา    
    ศรีวิลัย 
4. นายสุเมฆ    
    ประจ าเมือง 
5. นายอมรพล    
    เรืองจันทร ์
 
  

1. นายสัญชัย  พิกุลงาม 
2. นายอรรถพล  พลวัฒน์ 
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42 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ม.1-ม.3 

1. นางสาวชะธิดา   
    ชัยเพชร 
  

1. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด 
  

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกฤษยา   
    ด ามาก 
  

1. นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
  

44 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนภาใส   
    อุดมพัฒนกิจ 
2. เด็กชายพงศธร   
    สีหาจันทร์  

1. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
2. นางสาวอมรทิพย์   
    จิตรอารีย์ 
  

45 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นางสาววิชญาพร   
    เมืองพรหม 
2. นายสุเทพ  โสมทอง  

1. นางสาวรักชนก  โสอินทร์ 
2. นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร 
  

46 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกนกพร   
    หาญมนตรี 
2. เด็กหญิงธีมาพร   
    บัวแก้ว 
3. เด็กหญิงนันท์นริน   
    เนื่องโสม 
4. เด็กหญิงบุษบาวรรณ   
    ทองเผือก 
5. เด็กหญิงบุษวรรณ   
    แบนม ี
6. นางสาวพนิชา  แก้วสิน 
7. เด็กหญิงมณีรัตน์   
    อ่อนทอง 
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์    
    บุญสิทธิ ์ 

1. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 
2. นายมะยาดี  ดาบู 
3. นางสาวสาริญา  ศุภราช 
  

47 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจารุวรรณ   
    ขาวเกต ุ
2. เด็กหญิงสุธาสิณี   
    เหล็กเพชร 

1. นายสุนทร  เหล่าอ้ัน 
2. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน 
  

48 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

1. นายณัฐดนัย  บัวจันทร์ 
2. นายมนัสวี   
    เจริญวิริยะภาพ  

1. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 
2. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ 
  

49 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชูช่วย 
  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

50 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวอรุณศิริ   
    ทองแดง 
  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
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51 ศิลปะ-

ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงภารฎา  บุญมี 
  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

52 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวอาทิตยา  บุญมี 
  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

53 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงภวิษย์พร   
    บุญทาทอง  

1. นางสาววันวิสาข์  สืบ 
  

54 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวจามรี  ศรีใหม่ 
  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

55 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

1. เดก็ชายเกียรติศักดิ์   
    หิรัญ  

1. นางสาววันวิสาข์  สืบ 
  

56 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวพรนภัส  หาค า 
  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

57 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงธนิชา   
    ปิยะกาญจน์ 
2. เด็กชายรัฐกูร   
    เมืองแก้ว  

1. นางสาววันวิสาข์  สืบ 
  

58 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกรองกาญน์   
    ทวยเจริญ  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

59 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

1. นางสาวพรธีรา   
    เทพเทียนชัย  

1. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน 
  

60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  
ม.1-ม.3 

1. นายดัสกร  อินทะสร้อย 
  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  
ม.4-ม.6 

1. นายคมชาญ  แก้วนิล 
  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชญานิศ   
    คงเรือง  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม  
ม.4-ม.6 

1. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม 
  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพรนคร   
    พลเดช  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  
ม.4-ม.6 

1. นายจอห์น ลอยด์   
    กอร์โดเวส  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   
    อินทร์แก้ว  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวอนุสรา   
    ประจักษ์สกุล  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงบุษกร   
    เจียมสกุล  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐธิดา   
    พงษ์พานิช  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
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70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนภาพร   

    เงินแก้ว 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 1. นางสาวกุลกนิษฐ์   
    แข่งขัน  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   
    ขัวละคร 

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 1. นายอภิรัตษ์  เรืองหอม 1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา  
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  

ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่จั้ง 
  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวอนุสรา   
    ประจักษ์สกุล 

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณิชา  เอนไชย 
  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  
ม.4-ม.6 

1. นายอภิรัตษ์  เรืองหอม 
  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงธนภรณ์   
    มะลิโส  

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
  

79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย  
ม.4-ม.6 

1. นายคมชาญ  แก้วนิล 
  

1. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
  

80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก  
ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงชญาดา   
    คงเรือง 
2. เด็กหญิงธนภรณ์   
    มะลิโส 
3. เด็กชายธนภัทร   
    ศรีลาบุตร 
4. เด็กหญิงนภาพร  
    เงินแก้ว 
5. เด็กหญิงบุษกร   
    เจียมสกุล 
6. เด็กหญิงปาริชาติ   
    อ่อนละมุล 
7. เด็กหญิงภัทรา  ว่องไว 
8. เด็กหญิงสุธาริณี   
    ประเทพา 
9. นายอภิรัตษ์  เรืองหอม 

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
2. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
3. นายประยงค์  ด่วนเดิน 
  

81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงกรรณิการ์   
    นามกันหา 
2. นางสาวกุลกนิษฐ์   
    แข่งขัน 
 

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
2. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
3. นางเพียงแข  ชิตจุ้ย 
4. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
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3. นายจอห์น ลอยด์   
    กอร์โดเวส 
4. นายชัยชาญ   
    แก้วเกลี้ยง 
5. เด็กหญิงณิชา  เอนไชย 
6. นายดัสกร  อินทะสร้อย 
7. เด็กหญิงธนภรณ์   
    มะลิโส 
8. เด็กชายพรนคร   
    พลเดช 
9. เด็กชายพีรภัทร   
    กระสิน 
10. นายวรภพ   
      พัฒน์เอี่ยม 
11. เด็กหญิงศิริพร  ใจสา 
12. นางสาวอนุสรา   
      ประจักษ์สกุล 
13. นายอภิรัตษ์   
      เรืองหอม 
14. นางสาวแคทลียา   
      สุขเจริญ 
15. เด็กหญิงไปศลี   
      ขาวนวล  

82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่อง
คู่ ม.1-ม.6 

1. นายคมชาญ  แก้วนิล 
2. นายจอห์น ลอยด์   
    กอร์โดเวส 
3. นางสาวณัฐธิดา   
    พงษ์พานิช 
4. เด็กชายณิรวัฒน์   
    พูลสวัสดิ ์
5. นายดัสกร  อินทะสร้อย 
6. เด็กชายธนภัทร  
    ศรีลาบุตร 
7. เด็กชายพีรภัทร์   
    กระสิน 
8. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม 
9. เด็กชายวรรณชัย   
    ฉิม 
10. นางสาวอนุสรา   
      ประจักษ์สกุล 

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
2. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
3. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
4. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ 
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11. นายอภิรัตษ์   
      เรืองหอม 
12. นางสาวแคทลียา   
      สุขเจริญ  

83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกชกร   
    นาคประสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   
    นามกันหา 
3. นายจอห์น ลอยด์   
    กอร์โดเวส 
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   
    อินทร์แก้ว 
5. เด็กหญิงชญาดา   
    คงเรือง 
6. เด็กหญิงชญานิศ   
    คงเรือง 
7. เด็กหญิงชาลิสา   
    แข่งขัน 
8. นางสาวณัฐธิดา   
    พงษ์พานิช 
9. เด็กหญิงทักษพร   
    ด่านสวัสดิ ์
10. เด็กหญิงธนภรณ์   
      มะลิโส 
11. เด็กหญิงนภาพร   
      เงินแก้ว 
12. เด็กหญิงบุษกร   
      เจียมสกุล 
13. นายวรภพ   
      พัฒน์เอี่ยม 
14. เด็กหญิงศิริพร  ใจสา 
15. เด็กหญิงสุธาริณี   
      ประเทพา 
16. เด็กหญิงสุรัสวดี  
      ยอดไสว 
17. นางสาวอนุสรา   
      ประจักษ์สกุล 
18. นายอภิรัตษ์   
      เรืองหอม 
 

1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา 
2. นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
3. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
4. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
5. นางเพียงแข  ชิตจุ้ย 
6. นางจ าเรียง  ใจกว้าง 
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19. เด็กหญิงอาริสา   
      ผลาผล 
20. นางสาวแคทลียา   
      สุขเจริญ 
21. เด็กหญิงไปศลี   
      ขาวนวล  

84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจิรนันท์   
    มณีกัลย์ 
2. เด็กชายปฎิญญา   
    แก้วปราณี 
3. เด็กหญิงพศิกา   
    ไกรก าธร 
4. เด็กชายภมร  พิมศาล 
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   
    พุ่มนอก 
6. เด็กหญิงเสาวภา   
    ปานวัน  

1. นายพิชัย  บุญชูประภา 
2. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ 
3. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.4-ม.6 

1. นายกฤษณะ     
    ธรรมวิเศษ 
2. นายณัฐวัฒน์   อุ่นค า 
3. นายธีระศักดิ์    
    โพธิ์สะราช 
4. นางสาวปฎิมาภรณ์     
    ด่านสวัสดิ์ 
5. นายพิตตินันท์    
    ช่วยบ ารุง 
6. นายแดเนี่ยว    
    ช่วยสงค์  

1. นายพิชัย  บุญชูประภา 
2. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ 
3. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายจักรพรรดิ   
    รัตนรักษ์ 
  

1. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงเพชรลดา   
    ประจวบสุข  

1. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

1. นางสาวพิยะดา   
    ไชยค าหาญ  

1. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายประวีร์  
    สกูลหรัง  

1. นายพิชัย  บุญชูประภา 
  

90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

1. นางสาววันวิสา  ผลการ 
  
 

1. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
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91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
1. นางสาวปฏิมาภรณ์   
    ด่านสวัสดิ ์ 

1. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

1. นางสาวพิยะดา   
    ไชยค าหาญ  

1. นายชวลิต  กรัดภิรมย์ 
  

93 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจุฑามาศ   
    ช่วยด า 
2. เด็กชายฐากูร  อนุอัน 
3. เด็กชายธีรโชค  ตรีชุม 
4. เดก็หญิงพรพรหม   
    ขวัญเมือง 
5. เด็กหญิงพรรนิดา   
    มีแก้ว 
6. เด็กชายยศธร  ศรีสว่าง 
7. เด็กชายรัฐภูม ิ  
    เจริญผล 
8. เด็กชายอนวัช   
    แก้วสวัสดิ ์
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์   
    ขนุนอ่อน 
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์   
      จันทร์สอน  

1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
2. นางสาวพัชรีวรรณ   
    อินทสุรัช 
3. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ 
  

94 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัลยรัตน์   
    มนัสสา 
2. นางสาวจุฑามาศ   
    ตาสาย 
3. นางสาวชลธิฌา   
    สุขสนิท 
4. นายณัชนนท์  รัตนรักษ์ 
5. นายทิวากร  ติ๊ดอ่ีพันธุ์ 
6. นายธนภูมิ  สมวงศ ์
7. นางสาวประทุมมา   
    ดอนปราบ 
8. นายวรายุทธ   
    พรหมทอง 
9. นางสาววารุณี   
    ศรีรักษา 
10. นายอิทธิชัย  มีเพียร  

1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
2. นางสาวพัชรีวรรณ   
    อินทสุรัช 
3. นายจงรักษ์  บ ารุงวงค์ 
  

95 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจารุวรรณ   
    ค าโฉม 
 

1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
2. นางสาวพัชรีวรรณ   
    อินทสุรัช 
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2. เด็กหญิงจุฑามาศ   
    ช่วยด า 
3. เด็กหญิงฐิติมา   
    เทือกตาถา 
4. เด็กหญิงวันพรรษา   
    ขุนแผ้ว 
5. เด็กหญิงสุธิตา  สุขใจ 
6. เด็กหญิงโสภิดา  ชูเชิด  

3. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ 
4. นางสาวดารายราย  กัววงค ์
  

96 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัลยรัตน์   
    มนัสสา 
2. นางสาวจริยา   
    พลจางวาง 
3. นางสาวชลธิฌา  
    สุขสนิท 
4. นางสาวทิพวัลย์  จอหอ 
5. นางสาวประทุมมา   
    ดอนปราบ 
6. นางสาวปุญญพัฒน์   
    นิ่มพัฒนสกุล 
7. นางสาววารุณี   
    ศรีรักษา 
8. นางสาวอุรชา  ชนะพล  

1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
2. นางสาวพัชรีวรรณ   
    อินทสุรัช 
3. นายประยงค์  ด่วนเดิน 
4. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ 
  

97 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจารุวรรณ   
    ค าโฉม 
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   
    ช่วยด า 
3. เด็กหญิงนิด  คุณ 
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   
    ข าสนวน 
5. เด็กหญิงวันพรรษา   
    ขุนแผ้ว 
6. เด็กหญิงวิจิตรา   
    แสนทวีสุข 
7. เด็กหญิงสุธิตา   
    สุขใจ 
8. เด็กหญิงโสภาดา  ชูเชิด 

1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
2. นางสาวพัชรีวรรณ   
    อินทสุรัช 
3. นายจงรักษ์  บ ารุงวงค์ 
4. นางสาวธิติมา  เดชภักด ี
  

98 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัลยรัตน์   
    มนัสสา 
2. นางสาวจริยา   
    พลจางวาง 

1. นายจงรักษ์  บ ารุงวงค์ 
2. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น 
3. นางสาวพัชรีวรรณ   
    อินทสุรัช 
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3. นางสาวชลธิฌา   
    สุขสนิท 
4. นางสาวชีวัน   
    ดลธนสาร 
5. นางสาวประทุมมา   
    ดอนปราบ 
6. นางสาวปริศนา  โปศรี 
7. นางสาวปุญญพัฒน์   
    นิ่มพัฒนสกุล 
8. นางสาววารุณี   
    ศรีรักษา  

4. นางสาวธิติมา  เดชภักด ี
  

99 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายภาคภูมิ   
    วรรณบวร 

1. นางสาววิภาวรรณ   
    วิชัยดิษฐ ์ 

100 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

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

1. เด็กชายรชชานนท์   
    ไทรงาม  

1. นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง 
  

101 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

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

1. นางสาวนันทิยา   
    สร้างช้าง  

1. นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร 
  

102 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.1-ม.3 

1. เด็กชายภูมิธรรม   
    หลิมสุวรรณ 

1. นางสาวจีราวรรณ   
    เพ็ชรรัตน์  

103 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.4-ม.6 

1. นางสาวธนพร   
    เทพนิมิตร 
2. นางสาวนัทธมน   
    รัตนรักษ์ 
3. นางสาวประภัสสร   
    สมสนอง 
4. นางสาวสุคนธา  เสทิน 
5. นางสาวเปรมสุดา   
    ณีรัตนพันธุ์  

1. นางสาวคุณากร   
    วาณิชย์เจริญ 
2. นางสาวปัทมา  ใจชื่น 
  

104 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายปิยะฉัตร   
    แฉล้ม 
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   
    วงศ์พนัส  

1. นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล 
2. Missqunfei  wang 
  

105 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวประกาย 
    กานต ์ ฤทธิทิศ 
2. นางสาวสิรามล   
    เงินทอง  

1. นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล 
2. Missqunfei  wang 
  

106 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาญี่ปุุน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงพลอยมณี   
    ศรกีงพาน 
2. เด็กชายยศภัทร   
    แดนนิส เลมเมนส์  

1. นางนฤมล  ทิพย์พินิจ 
2. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน 
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107 ภาษาต่าง 

ประเทศ 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 

1. นางสาวกันยารัตน์   
    ภูพันนา 
2. นางสาวเพชรรัตน์   
    จันเทพา  

1. นางนฤมล  ทิพย์พินิจ 
2. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน 
  

108 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวพบพร  แสงศรี 
2. นางสาวมัณตรินี   
    หลีจันทร ์
3. นางสาวศศิธร   
    ครามทา 
4. นางสาวสุจิตรา   
    แก้วพวง 
5. นางสาวสุธิดา   
    อินทร์ประเสริฐ  

1. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน 
2. MissQinfei  Wang 
  

109 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาญี่ปุุน ม.4-ม.6 

1. นางสาวอิสริยาภรณ์   
    ผุดผ่อง  

1. นางนฤมล  ทิพย์พินิจ 
  

110 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพนธกร   
    พรหมจันทร์ 
2. เด็กชายอาทิวัฒน์   
    อุ่นเรือง  

1. นายอาวุธ  จันทร์เมือง 
2. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 
  

111 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกชกร   
    สมสนอง  

1. นายอาวุธ  จันทร์เมือง 
  

112 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกิตตินันท์   
    นาคยิ้ม 
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   
    หันจรูญ 
3. เด็กชายปฏิพล  จิตรมุ่ง 
4. เด็กชายภัทรินทร์   
    ภาสวุรรณ 
5. เด็กชายยศธร   
    เลิศคอนสาร 
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   
    คลิ้งบัวทอง 
7. เด็กชายอริยธัช   
    พูลทรัพย ์
8. เด็กชายโจ  ใจทา  

1. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข 
2. นางสาวกรธิดา  กิมาคม 
3. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 
  

113 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกานต์กนก   
    ชุมมะ 
2. เด็กชายจรัล  พิชัยวงศ์ 
3. เด็กหญิงไอศิตา   
    เกิดเสวียด  

1. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 
2. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
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114 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวณิชารีย์   
    แก้วเจริญ 
2. นางสาวสุนิษตา   
    สิทธิบาล 
3. นางสาวอมรรัตน์   
    มณีรัตน์  

1. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 
2. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม 
  

115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศรี 
2. เด็กหญิงนาตาลี  ฟริทซ์ 

1. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 
2. นายภราดร  ไชยเขียว 

116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายนิรุติ  เจริญสุข 
2. เด็กชายศัตรูพ่าย   
    กาศทิพย์ 

1. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
2. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 
  

117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6 

1. นายธนรัตน์  บุญสิน 
2. นายพัฒศกร  จันทวงษ์ 
  

1. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
2. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
  

118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพัทธดนย์   
    เชื้อนิตย์ 
2. เด็กชายสิรวิชญ์   
    จิตรมุ่ง  

1. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
2. นายภราดร  ไชยเขียว 
  

119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1. นายทินกร   
    กิจก่อทรัพย์ 
2. นายเจนณรงค์  ณ อุดร 

1. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
2. นายภราดร  ไชยเขียว 
  

120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

1. นางสาวชลธิชา  ฟริทซ์ 
2. นางสาวรวิพร   
    จรานุพงศ ์ 

1. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
2. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
  

121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชายศิวกร  
    โชติกรณ ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา   
    แก้วกล้า 

1. นายภราดร  ไชยเขียว 
2. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 
  

122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงพิมพิกา   
    จันทะแจ่ม 
2. เด็กชายวรภพ  ศรีแจ่ม 

1. นายภราดร  ไชยเขียว 
2. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 
  

123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

1. นายธเนศ  จีนสีคง 
2. นายรัตนมงคล  ค าลือ 

1. นายภราดร  ไชยเขียว 
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  

124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายชญานิน   
    อินทรประสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงชลธิชา   
    วงค์ตะวัน 
3. เด็กหญิงมุทิตา   
    แพงจักร 
  

1. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
  



ที ่ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  

ม.4-ม.6 
1. นางสาวพุทธภรณ์   
    นามบุญตา 
2. นายศาสตราวุธ   
    ศรีคิรินทร ์ 

1. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม 
2. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง 
  

126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐดนัย   
    ชาตานันท์ 
2. เด็กชายศุภกิตต์   
    แสนเส็ง 
3. เด็กชายสุธินันท์   
    พันธ์เพชร  

1. นายฉัตรชัย  ทองหีต 
2. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ 
  

127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 

1. นายชลธี  มานะจักษ์ 
2. นายสุริพงศ์  ไพเจริญ 
3. นายเทพประทาน   
    นามวงษ์ 

1. นายฉัตรชัย  ทองหีต 
2. นายสายัน  จิตรรักษ์ 
  

128 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกัลยาพร   
    แซ่เซียด 
2. เด็กชายธนดล  เรืองศรี 
3. เด็กหญิงเกศกนก   
    จันทร์จรูญ  

1. นางสาวปรมาภรณ์   
    พรหมประทีป 
2. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม 
  

129 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ  
ม.4-ม.6 

1. นายนัทธพงศ์   
    อินทันแก้ว 
2. นางสาวพิพัฒน์พร   
    ไชยค าหาญ 
3. นางสาวมณีรัตน์   
    สีดามาตย์  

1. นางสาวปรมาภรณ์   
    พรหมประทีป 
2. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม 
  

130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงฉัตรระพี   
    จินดาวงษ ์
2. เด็กหญิงณัฐนรี   
    นาคแก้ว 
3. เด็กหญิงศุภิสรา   
    เสืองทอง  

1. นายณรงค์   ศิริยงค์ 
2. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ 
  

131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวกชรัตน์  ศรีมา 
2. นางสาวธัญรัตน์   
    วงศ์ทองดี 
3. นางสาวศศิวิมล   
    สุติราช  

1. นายสายัน  จิตรรักษ์ 
2. นายฉัตรชัย  ทองหีต 
  

132 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร  
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงขวัญตา   
    ประทุมมา 
2. เดก็หญิงชมพูนุช   
    พูลสวัสดิ์ 

1. นางสายฝน  ราษีงาม 
2. นางสุลีพร  ดีทอง 
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3. เด็กหญิงรัตติกาล   
    พลศักดิ์ขวา  

133 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร  
ม.4-ม.6 

1. นางสาวณิชารีย์   
    หัตถะกอง 
2. นางสาวอมรรัตน์   
    ตุลาพิภาค 
3. นางสาวอริยา  สายเลน 

1. นางสายฝน  ราษีงาม 
2. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 
  

134 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนิตา   
    ประยูเด็น 
2. เด็กหญิงภาวิตา   
    ศรีแผ้ว 
3. เด็กหญิงมัณฑนา   
    ปัดถาวะโร  

1. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม 
2. นางสาวปรมาภรณ์   
    พรหมประทีป 
  

135 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

1. นางสาวกิ่งกาญจน์   
    เพ็งสุข 
2. นายณัฐพล  ผลจันทร ์
3. นางสาวพิกุลแก้ว   
    ปัจฉิม  

1. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม 
2. นางสาวปรมาภรณ์   
    พรหมประทีป 
  

136 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจันทกานติ์   
    ทองสุข 
2. เด็กหญิงสุวพัชร   
    ทิมเทพ 
3. เด็กหญิงอลิสดา  ขนอม 

1. นางสายฝน  ราษีงาม 
2. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 
  

137 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ม.4-ม.6 

1. นางสาวมุทิตา   
    แสงอุทัย 
2. นายอัศนี  ดีหลี 
3. นางสาวเพ็ญพิชชา   
    พละสุ  

1. นางสายฝน  ราษีงาม 
2. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 
  

138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธีรเดช  ชัยกลิ่น 
2. เด็กชายนรบดี   
    นุ้ยบ้านควน 
3. เด็กชายเอกลักษณ์   
    บัวเหลือง  

1. นางสายฝน  ราษีงาม 
2. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 
  

139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.4-ม.6 

1. นางสาวฐานิกา   
    อินทะสร้อย 
2. นายศักดินนท์  ศรีฟูา 
3. นางสาวอนิดา  กันทอง 

1. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 
2. นางสุลีพร  ดีทอง 
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 3.  คณะกรรมการฝุายจัดหาที่พัก มีหน้าที่จัดหาที่พักให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนครูและ
นักเรียนที่ท าการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  3.1  นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ ์  ประธานกรรมการ 

3.2  นายเจนณรงค์  พันทวี   รองประธานกรรมการ 
3.3  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  กรรมการ 
6.4  นางสาวธิติมา  เดชภักดี   กรรมการ 
3.5  นางสาวดารารายณ์  กัววงศ ์   กรรมการ  
3.6  นางอารมย์   เทพเกื้อ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 4.  คณะกรรมการฝุายยานพาหนะ มีหน้าที่ติดต่อประสานรถโดยสาร รถเช่าเหมา เพ่ือน านักเรียนไป
แข่งขันให้เพียงพอและเหมาะสม  มีเรียบร้อยและปลอดภัย ทั้งไปและกลับ ประกอบด้วย 
  4.1  นายเจนณรงค์  พันทวี   ประธานกรรมการ 
  4.2  นางสาวรักชนก  โสอินทร์   รองประธานกรรมการ 
  4.3  นางจ าเรียง   ใจกว้าง   กรรมการ 
  4.4  นางอารมย์   เทพเกื้อ   กรรมการ 
  4.5  นายปรีชา   อิสสระ   กรรมการ 
  4.6  นางสาวสาลีรัตน ์  ทองขาว   กรรมการ 
  4.7  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
  4.8  นางสาวพิมพิไล  กัญญา   กรรมการ 
  4.9  นายชวลิต   กรัดภิรมย์  กรรมการ 
  4.10  นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
  4.11  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการ 
  4.12  นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ 
  4.13  นายภราดร  ไชยเขียว  กรรมการ 
  4.14  นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   กรรมการ 
  4.15  นางสาวพัชรณี  สมผล   กรรมการและเลขานุการ 
 

 5.  คณะกรรมการฝุายอาหาร มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารเที่ยงและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าท าการแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขัน ประกอบด้วย 

5.1  นางจ าเรียง   ใจกว้าง   ประธานกรรมการ 
5.2  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  รองประธานกรรมการ 

 5.3  นางอารมย์   เทพเกื้อ   กรรมการ 
 5.4  นายปรีชา   อิสสระ   กรรมการ 
 5.6  นางสาวรักชนก   โสอินทร์   กรรมการ 
 5.7  นางสาวสาลีรัตน ์  ทองขาว   กรรมการ 
 5.8  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
 5.9  นายอภิเดช   จิตรมุ่ง   กรรมการ 
 5.10 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการ 
 5.11 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
 5.12 นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ 
 5.13 นางสาวนันทรัตน ์  อนุกูล   กรรมการ 
  5.14 นางสาวปัทมา  ใจชื่น   กรรมการและเลขานุการ 



 

 6.  คณะกรรมการฝุายงบประมาณ มีหน้าที่จัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 8.1  นางสุลีพร     ดีทอง     ประมาณกรรมการ 
 8.2  นางสาวรักชนก  โสอินทร์   รองประธานกรรมการ 
 8.3  นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
 8.4  นางสาวชกาภัฎ    ทิศคงทอง  กรรมการ 
 8.5  นางสาวยุภาพร  บุญเทียม  กรรมการ 
 8.6  นางสายฝน   ราศีงาม   กรรมการ 
 8.7  นางนฤมล   ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
 8.8  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
 8.9  นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  คณะกรรมการฝุายประมวลผล มีหน้าที่จัดท าแบบสอบถาม ประเมินผลการแข่งขัน สรุปผลการ
ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไป ประกอบด้วย 
 7.1  นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางอารมย์   เทพเกื้อ   รองประธานกรรมการ 
  7.3  นางสาวปัทมา    ใจชื่น   กรรมการ 
  7.4  นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ 
  7.5  นางสาวจิราภรณ ์  ทลิกรรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
และนักเรียน ต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 
( นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


