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คาํนํา 
    
 
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 
2560 เพื่อแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน และการแสดงผลงานวิชาการของครู-นักเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางสหวิทยาเขตเบญจมิตร ประกอบดวย โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม
โรงเรียนแมเจดีวิทยาคม โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม โรงเรียนวาวีวิทยาคม โรงเรียนแมลาววิทยาคม โรงเรียน
พานพิทยาคม โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โรงเรียนแมออวิทยาคม โรงเรียนดอยงามวิทยาคม โรงเรียนนคร
วิทยาคม และโรงเรยีนปาแดดวิทยาคม ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงานดังกลาว ระหวางวันที่ 8,10 และ 11 
พฤศจิกายน 2560 สนามแขงขัน โรงเรียนแมลาววิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษ
พิทยา   
 สหวิทยาเขตเบญจมิตร จึงไดจัดทําสูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 67 ปการศึกษา 2560 นี้ เพื่อแจงรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรม คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน และเปนแนวปฏิบัติสําหรับทุกโรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมการแขงในครั้งนี้ 
 สหวิทยาเขตเบญจมิตร หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารเก่ียวกับรายละเอียดนี้ คงอํานวยประโยชนและ
สงผลใหการดําเนินการแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและการแสดงผลงาน  ทางวิชาการ
ของครูในครั้ง ดําเนินไปอยางถูกตอง เรียบรอย และประสบผลสาํเร็จดวยดี ตามวัตถุประสงคทุกประการ 
 
 

สหวิทยาเขตเบญจมิตร 
ตุลาคม  2560   
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ขอมลูทั่วไปของสหวทิยาเขตเบญจมิตร 
 

 
สหวิทยาเขตเบญจมิตร ประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จํานวน 5 อําเภอ คือ อําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอ
แมลาว อําเภอพาน และอําเภอปาแดด ประกอบดวย 11 โรงเรียน คือ  โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคมโรงเรียนแมเจดี
วิทยาคม โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม โรงเรียนวาวีวิทยาคม โรงเรียนแมลาววิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม 
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โรงเรียนแมออวิทยาคม โรงเรียนดอยงามวิทยาคม โรงเรียนนครวิทยาคม และ
โรงเรียนปาแดดวิทยาคม 
 

1. โรงเรยีนเวยีงปาเปาวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่ 212 หมู 1 ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา

เชียงราย 57170 โทรศัพท : 053-781376 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 42 คน  หญิง  47 คน  รวมทั้งหมด 89 คน 
ขอมูลนักเรียน ณ  10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  17  หองเรยีน 
 ชาย 253 คน  หญิง 304 คน รวม 557 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  18  หองเรียน 
 ชาย  171 คน  หญิง  371 คน รวม 542 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน  35  หองเรียน 

ชาย 424 คน หญิง 675 คน  รวม 1,099 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสงศักดิ ์ เทพดวงแกว 
ผูอาํนวยการโรงเรียนเวยีงปาเปาวทิยาคม 

 

2. โรงเรยีนพานพทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่ 816 หมู 17 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 

เชียงราย 57120  โทรศัพท : 0 5372 1512 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 31 คน หญิง 61 คน รวมท้ังหมด 92  คน 
ขอมูลนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 24 หองเรยีน 

ชาย 313 คน หญิง 364 คน รวม 677 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 30 หองเรียน 

ชาย 401 คน  หญิง 648 คน รวม 1,049 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด  จาํนวน 54 หองเรียน 

ชาย 714 คน หญิง 1,012 คน รวม 1,726 คน 

 

 

 

 

 

 

 
นายมนสั  พรหมรินทร 

ผูอาํนวยการโรงเรียนพานพทิยาคม 
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3. โรงเรยีนแมลาววทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่ 376 หมู 7 ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว

เชียงราย 57250  โทรศัพท : 053-666619 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 17 คน หญิง 36 คน รวมท้ังหมด 53  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 12 หองเรยีน 

ชาย 230 คน หญิง 207 คน รวม 437 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 6 หองเรยีน 

ชาย 81 คน  หญิง 121 คน รวม 202 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 18 หองเรียน 

ชาย 311 คน หญิง 328 คน รวม 639 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.วนัสวาง สงิหชัย 
ผูอาํนวยการโรงเรียนแมลาววทิยาคม 

 

4. โรงเรยีนพานพเิศษพทิยา 
ตั้งอยูเลขที ่ - หมู 1 บานดอยชัยมงคล ตําบลสันติสุข 

อําเภอพาน เชียงราย  โทรศพัท : 053-721513 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 16 คน หญิง 29 คน รวมท้ังหมด 45  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 7 หองเรียน 

ชาย 93 คน หญิง 67 คน รวม 160 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 9 หองเรยีน 

ชาย 93 คน  หญิง 90 คน รวม 183 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 16 หองเรียน 

ชาย 186 คน หญิง 157 คน รวม 343 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไชยนคร ขุมคํา 
ผูอาํนวยการโรงเรียนพานพิเศษพทิยา 

 

5. โรงเรยีนปาแดดวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่ - หมู 11 บานเวียง ตําบลปาแดด อําเภอ
ปาแดด เชียงราย 57190  โทรศัพท : 053-761066 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 13 คน หญิง 26 คน รวมท้ังหมด 39  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 9 หองเรียน 

ชาย 125 คน หญิง 126 คน รวม 251 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 10 หองเรียน 

ชาย 101 คน  หญิง 152 คน รวม 253 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 19 หองเรียน 

ชาย 226 คน หญิง 278 คน รวม 504 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายถนอม ปงใจ 
ผูอาํนวยการโรงเรียนปาแดดวทิยาคม 
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6. โรงเรยีนแมเจดยีวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที่ 139 หมู 6 ตําบลแมเจดีย อําเภอเวียงปาเปา

เชียงราย 57260  โทรศัพท : 053-789302 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 28 คน หญิง 34 คน รวมท้ังหมด 62  คน 
ขอมูลนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน  2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 11 หองเรยีน 

ชาย 146 คน หญิง 165 คน รวม 311 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 11 หองเรียน 

ชาย 133 คน  หญิง 206 คน รวม 339 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด  จาํนวน 22 หองเรียน 

ชาย 279 คน หญิง 371 คน รวม 650 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วาที ่ร.ท.ทวีป วงคชาลีกลุ 

ผูอาํนวยการโรงเรียนแมเจดยีวทิยาคม 
 

7. โรงเรยีนวาววีทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่ 290 หมู 1 ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

เชียงราย 57180  โทรศัพท : 053-760029 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 12 คน หญิง 26 คน รวมท้ังหมด 38  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 10 หองเรยีน 

ชาย 148 คน หญิง 190 คน รวม 338 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 9 หองเรยีน 

ชาย 122 คน  หญิง 198 คน รวม 320 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 19 หองเรียน 

ชาย 270 คน หญิง 388 คน รวม 658 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางณัชชาพัชร พนัธุนติิภูมิ 
ผูอาํนวยการโรงเรียนวาววีทิยาคม 

 

8. โรงเรยีนแมสรวยวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที่  399 หมู 11 ตําบลแมสรวย อําเภอแม
สรวยเชียงราย 57180  โทรศัพท : 053-786078 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 18 คน หญิง 22 คน รวมท้ังหมด 40  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 8 หองเรียน 

ชาย 126 คน หญิง 147 คน รวม 273 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 10 หองเรียน 

ชาย 125 คน  หญิง 185 คน รวม 310 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 18 หองเรียน 

ชาย 251 คน หญิง 332 คน รวม 583 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางภาวณิี สุขสวสัดิ์ 

ผูอาํนวยการโรงเรียนแมสรวยวทิยาคม 
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9. โรงเรียนดอยงามวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่- หมู 11 บานสันโคง ตําบลดอยงาม อําเภอ

พาน เชียงราย 57120 โทรศพัท : 053 185 626 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 7 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 16  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 3 หองเรียน 

ชาย 22 คน หญิง 16 คน รวม 38 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 3 หองเรียน 

ชาย 37 คน  หญิง 22 คน รวม 59 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 6 หองเรยีน 

ชาย 59 คน หญิง 38 คน รวม 97 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายไกร  ธรรมกาศ 

ผูอาํนวยการโรงเรียนดอยงามวทิยาคม 
 

10. โรงเรียนนครวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที่ - หมู 3 บานสันนคร ตําบลสันมะเค็ด อําเภอ

พาน เชยีงราย 57120 โทรศัพท : 053-677 477 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 11 คน หญิง 10 คน รวมท้ังหมด 21  คน 
ขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 6 หองเรียน 

ชาย 56 คน หญิง 61 คน รวม 117 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 6 หองเรยีน 

ชาย 45 คน  หญิง 51 คน รวม 96 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 12 หองเรียน 

ชาย 101 คน หญิง 112 คน รวม 213 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยรนิทร  ชัยวิสทิธิ์ 
ผูอาํนวยการโรงเรียนนครวทิยาคม 

 

11. โรงเรียนแมออวทิยาคม 
ตั้งอยูเลขที ่- หมู 13 บานสันปาเมา ตาํบลแมออ อําเภอ

พาน เชียงราย 57120 โทรศพัท : 053 671 589 
ขอมูลขาราชการครู/บุคลากร  ณ 1 ตุลาคม 2560 

ชาย 7 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 12  คน 
ขอมูลนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จาํนวน 3 หองเรียน 

ชาย 46 คน หญิง 31 คน รวม 77 คน  
ชั้นมัธยมศึกษามัธยมปลาย จาํนวน 3 หองเรียน 

ชาย 26 คน  หญิง 34 คน รวม 60 คน 
รวมนักเรียนทั้งหมด จํานวน 6 หองเรียน 

ชาย 72 คน หญิง 65 คน รวม 137 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสงกรานต บุญม ี
ผูอาํนวยการโรงเรียนแมออวทิยาคม 



๕ 
 

กาํหนดการพิธเีปด 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา จังหวัดเชยีงราย ครัง้ที่ 67   

ปการศึกษา 2560  
วันพธุท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 

ณ โรงเรียนแมลาววทิยาคม อําเภอแมลาว จงัหวดัเชียงราย 
***************************** 

เวลา 08.00 น.  - แขกผูมีเกียรติมารวมงานลงทะเบียน (กลัดชอดอกไม,รับสูจิบัตร) 
 -  การบรรเลงของวงโยทวาทิต 
 -  ชมการแสดงชุดเมืองพานตานธารเจาพระยา จากโรงเรียนพานพิทยาคม 
เวลา 09.09  น.  - ประธาน แขกผูมีเกียรติมารวมงานนั่งประจาํที่ 
   - ชมการแสดงของนักเรียน  จากโรงเรียนพานพิทยาคม 
 - แนะนําแขกผูมีเกียรติและผูบริหารที่มารวมงาน 
 - เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที 
 - ผอ.สงศักดิ์  เทพดวงแกว  ประธานสหวิทยาเขตเบญจมิตร ผูอํานวยการ

โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม  กลาวรายงาน 
 - เชิญประธานในพิธี มอบของท่ีระลึกการจัดการแขงขันงาน

ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนใหกับโรงเรียนมัธยมศกึษาจังหวัดเชียงราย        
เรยีงตามลําดับพรอมบันทึกภาพแตละชุด 

  ชดุที่  1) สหวิทยาเขตเบญจมิตร,    
  2) สหวิทยาเขตริมกก,  
  3) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย, 
  4) สหวิทยาเขตอิงโขง 
  5) โรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษา

เอกชน , โรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
อ่ืน ๆ  

 -  ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 
 -  ประธานในพิธีและแขกผูมีเกียรติกลับมานั่งประจําท่ี 
 -  ชมการแสดงของนักเรียน  จากนักเรียนโรงเรยีนวาวีวิทยาคม 

เวลา 10.00 น. - ประธานในพิธีพรอมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณหนาอาคารเรียน
พระราชทาน 14  

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

 
หมายเหตุ   การแตงกาย สูทสากลสีเขม   

  



๖ 
 

แผนทีส่ถานที่จดัการแขงขัน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษา จังหวัดเชยีงราย ครัง้ที่ 67   

ปการศึกษา 2560  
วันที ่8, 10, 11 พฤศจกิายน 2560 

ณ โรงเรียนแมลาววทิยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรยีนพานพเิศษพทิยา 
************************************** 

1. โรงเรียนแมลาววทิยาคม 
 



7 
 

  



8 
 

2. วดับญุเรอืง ตําบลปากอดาํ อาํเภอแมลาว จงัหวัดเชียงราย 
  



9 
 

3. โรงเรียนเทศบาล 1 ปากอดํา ตําบลปากออาํ อาํเภอแมลาว จงัหวดัเชียงราย 
  



10 
 

4. ทีว่าการอาํเภอแมลาว อาํเภอแมลาว จงัหวดัเชียงราย 
  



11 
 

5. โรงเรยีนพานพทิยาคม อาํเภอพาน จงัหวัดเชยีงราย 
 



12 
 

6. โรงเรยีนพานพเิศษพทิยา  อาํเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 
 



 

  
 

ค ำสัไงส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศกึษำมธัยมศกึษำ ขต ๏๒ 

ทีไ 66๑/๎๑60 

รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมกำรจดังำนศลิปหตัถกรรมนักรยีนระดบัมธัยมศกึษำ  
จงัหวัดชยีงรำย ครัๅงทีไ 67 ปกำรศึกษำ 2560  

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

ดຌวยส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ขต ๏๒ ละรงรียน฿นสหวิทยำขต จังหวัดชียงรำย 
ก ำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดชียงรำย ครัๅงทีไ 67 ประจ ำปกำรศึกษำ 2560  
พืไอปຓนกำรสงสริมควำมรูຌควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของนักรียนรงรียนมัธยมศึกษำจังหวัดชียงรำย ระหวำง
วันทีไ 8, 10, 11 พฤศจิกำยน ๎๑60 ณ รงรียนมลำววิทยำคม อ ำภอมลำว, รงรียนพำนพิศษพิทยำ 
ละรงรียนพำนพิทยำคม อ ำภอพำน จังหวัดชียงรำย 

พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมของนักรียน฿นครัๅงนี ๅด ำนินกำรเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ ส ำรใจดຌวยควำมรียบรຌอย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงตงตัๅงคณะกรรมกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักรียนระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดชียงรำย ครัๅงทีไ 67 ประจ ำปกำรศึกษำ 2560 ดังตอเปนีๅ 
 

ํ.  คณะกรรมการอ านวยการ 
ํ.ํ ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ขต  ๏๒   ประธำนกรรมกำร 

ํ.๎ รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ขต  ๏๒   รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๏ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๐ ประธำนสหวิทยำขตริมกก รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๑ ประธำนสหวิทยำขตบญจมิตร รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๒ ประธำนสหวิทยำขตสุดถิไนเทย รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๓ ประธำนสหวิทยำขตอิงขง รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๔ ประธำนกลุมรงรียนพระปริยัติธรรมผนกสำมัญจังหวัดชียงรำย   รองประธำนกรรมกำร 

ํ.๕ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำสังกัดอกชนจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

ํ.ํ์ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำสังกัดองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน รองประธำนกรรมกำร 

ํ.ํํ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพป.ชียงรำย ขต  ํ  รองประธำนกรรมกำร 

ํ.ํ๎ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพป.ชียงรำย ขต  ๎  รองประธำนกรรมกำร 

ํ.ํ๏ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพป.ชียงรำย ขต  ๏  รองประธำนกรรมกำร 

ํ.ํ๐ ประธำนกลุมรงรียนมัธยมศึกษำสังกัด สพป.ชียงรำย ขต  ๐  รองประธำนกรรมกำร 

ํ.ํ๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.ํ๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ.ํ๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย กรรมกำร 

/1.18 ผูຌอ ำนวยกำร ... 



๎ 

 

ํ.ํ๔ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.ํ๕ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

ํ.๎์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎ํ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎๎ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

ํ.๎๏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎๐ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

ํ.๎๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎๔ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๎๕ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏ํ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ.๏๎ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนจันจวຌำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๐ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๔ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๏๕ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนหຌวยซຌอวิทยำคมรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ.๐์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๐ํ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๐๎ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๐๏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

ํ.๐๐ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๐๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนทศบำล ๒ นครชียงรำย กรรมกำร 

ํ.๐๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจังหวัดชียงรำย กรรมกำร 

ํ.๐๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนชียงรำยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๐๔ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

ํ.๐๕ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสหศำสตรຏศึกษำ กรรมกำร 

ํ.๑์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนครสิตียนเพศำลศำสตรຏ กรรมกำร 

/1.51 ผูຌอ ำนวยกำร ... 



๏ 

 

ํ.๑ํ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนทศบำล ๑ ดนหຌำ กรรมกำร 

ํ.๑๎ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

ํ.๑๏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดใกดีพิทยำคม กรรมกำร 

ํ.๑๐ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพุทธิวงศຏวิทยำ กรรมกำร 

ํ.๑๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสภณจริยธรรมวิทยำ กรรมกำร 

ํ.๑๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดหมืไนพุทธพิทยำ กรรมกำร 

ํ.๑๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดกนหนือวิทยำ กรรมกำร 

ํ.๑๔ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดอ ำมำตยຏวิทยำ กรรมกำร 

ํ.๑๕ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดครึไง฿ตຌวิทยำ กรรมกำร 

ํ.๒์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนทอดเทย กรรมกำร 

ํ.๒ํ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ ชียงรำย กรรมกำร 

ํ.๒๎ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

ํ.๒๏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนดຌำยทพกำญจนำอุปถัมภຏ กรรมกำร 

ํ.๒๐ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนลูกรักชียงของ กรรมกำร 

ํ.๒๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนหຌวยเรสำมัคคี กรรมกำร 

ํ.๒๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนหຌวยผึๅง กรรมกำร 

ํ.๒๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ.๒๔ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๒๕ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนนครวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓ํ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓๎ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓๏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓๐ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓๑ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓๒ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

ํ.๓๓ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

มีหนຌาทีไ ฿หຌค ำปรึกษำ  ก ำกับ  ติดตำม  กຌเขปัญหำละขຌอสนอนะ฿นกำรด ำนินกำร 

 

๎.  คณะกรรมการด านินงาน 

๎.ํ นำยสงศักดิ์ ทพดวงกຌว ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎.๎ นำยมำนัส พรมรินทรຏ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎.๏ นำยวันสวำง สิงหຏชัย ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมลำววิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
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๎.๐ นำยเชยนคร ขุมค ำ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิศษพิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

๎.๑ วำทีไ ร.ท.ทวีป วงศຏชำลีกุล ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมจดียຏวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎.๒ นำงภำวิณี สุขสวัสดิ์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมสรวยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎.๓ นำงณัชชำพัชรຏ พันธุຏนิติภูม ิ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวำวีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎.๔ นำยถนอม ปง฿จ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนปຆำดดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎.๕ นำยชัยรินทรຏ ชัยวิสิทธิ ์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนนครวิทยำคม      รองประธำนกรรมกำร 

๎.ํ์ นำยเกร ธรรมกำศ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอยงำมวิทยำคม      รองประธำนกรรมกำร 

๎.ํํ นำยสงกรำนตຏ บุญมี ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมอຌอวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎.ํ๎ นำงชนำนันทຏ อุนปຓง รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๎.ํ๏ นำงศุภรินทรຏ พรมรินทรຏ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๎.ํ๐ นำยณรงคຏ รืองวิลัย รองผูຌอ ำนวยกำรรงรยีนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย      กรรมกำร 

๎.ํ๑ นำยจษฎำ  สุทธิสำคร รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย  กรรมกำร 

๎.ํ๒ นำยสิริชัย มีสภำ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม   กรรมกำร 

๎.ํ๓ นำยธงชัย ญะรัตนຏ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๎.ํ๔ นำยประหยัชวຏ สุตำ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

๎.ํ๕ นำยสิงหຏชัย พันธຏประยูร รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎์ นำยหำญ  สนนะ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎ํ นำยจีรศักดิ์  จันตຍะ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๎.๎๎ นำยกฤศ วงคຏรือง รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎๏ นำงอสมำภรณຏ อักษร รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎๐ นำยสุพรรณຏ จันทำพูน รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎๑ นำยธีระศักดิ์ นชัย รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎๒ นำงสำวอรวรรณ  สงศรี รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๎.๎๓ วำทีไ ร.ท.กอกียรติ  ทุนศิริ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎๔ นำยดวงจันทรຏ ธรรมยศ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๎๕ นำยทินกร พุทธรักษำจริยำ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏์ นำยสมศักดิ์ ขันตี รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏ํ นำยดชำ จินะพรม รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏๎ นำยพัฒนำ หมืไนศรีภูมิ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏๏ นำยสุพจนຏ ทำวงศຏ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏๐ นำยทรงวุฒิ บุญงำม รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

2.35 นำงสำวอัญชิสำ  ยำนะธรรม รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏6 นำงสำวประภำภร  กองตำพันธุ์ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

/2.37  นำยปรีชำ ... 
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๎.๏7 นำยปรีชำ จันทะสนิธุ์ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏8 นำงนงค์ยำ มำปลูก รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๏9 นำงทิพปภำ   จันทร์ลืม       หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๎.40 นำยรัฐขต ตำนันท์ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐1 นำยถิรวุฒิ     สุดตำลังกำ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนสนัติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐2 นำยประสริฐ  ครืไองพนัส หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนจนัจวຌำวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐3 นำยสังคม ณ  นำน หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐4 นำงหทัยชนก  ถำหลง หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนหຌวยซຌอวิทยำคมรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๎.๐5 นำยก ำธร   อกมงคลสกุล    หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนพญำมใงรำยวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐6 นำงอภิญญำ   ยอดชียงค ำ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐7 นำงสุวิมล   บุญค ำ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐8 นำงสำยทอง ธนสิทธิ ์ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๐9 นำงนุชนำถ ยะยำปງำ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๎.50 นำงสำวเพรินทร์ อินตຍะวงค์ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑1 นำงสำวปຂດนกຌว  ยำนะจิตร หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑2 นำยกิตติคม มูลค ำดี หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑3 นำงอังคณำภรณ์ นันตำครือ     หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑4 นำงจีระนันท์   สมอ฿จ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑5 นำงสมหมำย  ก ำทอง   หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑6 นำงสำวกนกพร อำยะวรรณำ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๎.๑7 นำงล ำภู  ฮซิน  หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๎.๑8 นำยวรพล จຌำวประยูร รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
๎.๑9 นำงจนันท์พร  กุลจรรยำนิธิยศ  ครู รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

มีหนຌาทีไ ด ำนินกำรจัดกำรขงขันศิลปหัตถกรรมนักรียน กลุมรงรียนมัธยมศึกษำจังหวัดชียงรำย             
฿หຌบรรลุ ตำมวัตถุประสงคຏ 

 
๏.  คณะกรรมการประสานงานการขงขันตละศูนย์พัฒนาการรียนรูຌ 

๏.ํ ศูนยຏกำรรียนรูຌภำษำตำงประทศ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม     
 ๏.ํ.ํ  นำยธวัช ชุมชอบ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม        ประธำนกรรมกำร 
 ๏.ํ.๎ นำงชนำนันทຏ อุนปຓง รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวิชำกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม   กรรมกำร 
 3.1.3 หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌภำษำตำงประทศรงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

 ๏.ํ.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร    กรรมกำร 

  ํ) นำยชัยรินทร์  ชัยวิสิทธิ์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนนครวิทยำคม 

  2) นำงสำยทอง ธนสิทธิ์ ครู  รงรียนนครวิทยำคม 

  3) นำงสุพัตรำ  หลอวนำวรรณ ครู  รงรียนนครวิทยำคม 

 4) นำงสำวกนิษฐำ  รินกำศ  ครู  รงรียนนครวิทยำคม   

 5) นำงอังคณำภรณ์   นันตำครือ   ครู  รงรียนมอຌอวิทยำคม 

  6) นำยศักดิ์ดำ  วงค์วรนิรันทร์    ครู  รงรียนพำนพิทยำคม 

/3.2  ศูนย์กำรรียนรูຌ ... 
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๏.2 ศูนย์กำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์   รงรียนสำมัคคีวิทยำคม 

 ๏.2.ํ  นำยธวัช ชุมชอบ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม        ประธำนกรรมกำร 
 ๏.2.๎ นำงชนำนันท์ อุนปຓง รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวิชำกำรรงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

 3.2.3 หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์รงรียนสำมัคคีวิทยำคม  กรรมกำร 

 ๏.2.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร   กรรมกำร 

 ํ) นำยถนอม  ปง฿จ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนปຆำดดวิทยำคม 

 2) นำงสำวนริศรำ  ปัญฉลียว   ครู  รงรียนปຆำดดวิทยำคม 

 3)  นำงดลฤดี  บุญยะรัตน์ ครู  รงรียนปຆำดดวิทยำคม  

 4)  นำงนุชนำถ  ยะยำปງำ ครู  รงรียนปຆำดดวิทยำคม  

 5)  นำงตงออน  ทพส ครู  รงรียนปຆำดดวิทยำคม  

 6) นำงสำวรัชดำ    นิไมทรัพย์  ครู  รงรียนพำนพิทยำคม 

 7) นำงสำวนวพร  สมค ำ   ครู  รงรียนมลำววิทยำคม 

๏.๏  ศูนย์กำรรียนรูຌภำษำเทย   รงรียนด ำรงรำษฎร์สงครำะห์                           
๏.3.ํ นำยอดุลย์ นันท์บัญชำ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนด ำรงรำษฎร์สงครำะห์  ประธำนกรรมกำร 

๏.3.๎ นำงศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวิชำกำร             กรรมกำร 

3.3.3   หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌภำษำเทยรงรียนด ำรงรำษฎร์สงครำะห์   กรรมกำร 

๏.3.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร                              กรรมกำร 

 1.  นำยสงกรำนต์ บุญมี ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมอຌอวิทยำคม 

 2.  นำยเกร  ธรรมกำศ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนดอยงำมวิทยำคม 

 3)  นำยกิตติคม    มูลค ำดี ครู  รงรียนดอยงำมวิทยำคม 

 4)   นำงนพวรรณ  มณี ครู  รงรียนดอยงำมวิทยำคม 

 5)  นำงสำวนิภำพร  ปัญญำ฿จ ครู  รงรียนมอຌอวิทยำคม 

 6)  นำงจนันท์พร  กุลจรรยำนิธิยศ ครู  รงรียนมลำววิทยำคม 

 7)  นำงนันทภรณ์  ปลำ ครู  รงรียนมลำววิทยำคม 

๏.4  ศูนย์กำรรียนรูຌสังคมศึกษำ ศำสนำละวัฒนธรรม   รงรียนทิงวิทยำคม            
๏.4.ํ นำยณรงค์   คูร์พิพัฒน์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

 ๏.4.๎  วำทีไ ร.ท.กอกียรติ  ทุนศิริ รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวชิำกำรรงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

 3.4.3   หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌสังคมศึกษำ ศำสนำละวัฒนธรรม รงรียนทิงวิทยำคม  กรรมกำร 

 ๏.4.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร  กรรมกำร 

  1) วำทีไ ร.ท.ทวีป  วงค์ชำลีกลุ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมจดีย์วิทยำคม 

  2) นำยอดิศักดิ์ บุญถำว์ ครู  รงรียนมจดีย์วิทยำคม 

  3) นำงสำววิเลลักษณ์  ขันจันทร์ ครู  รงรียนมจดีย์วิทยำคม 

  4) นำงธัญญรัตน์  สมศักดิ์รัตนกร ครู  รงรียนมลำววิทยำคม 

๏.5 ศูนย์กำรรียนรูຌคณิตศำสตร์   รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม                      
 ๏.5.ํ  นำยปรำมทย์  นพวงศ์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 ๏.5.๎ นำยสิริชัย  มีสภำ  รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวชิำกำรรงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

 ๏.5.๏ หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์  รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 
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 ๏.5.๐   ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร  กรรมกำร 

  1) นำงณัชชำพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวำวีวิทยำคม 

 2) นำยศิรวัฒน์  สอนนนท์ฐีกูล ครู  รงรียนวำวีวิทยำคม 

 3) นำงค ำภู  วงค์สอน  คร ู รงรียนมลำววิทยำคม 

๏.6 ศูนย์กำรรียนรูຌศิลปะศึกษำ     รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม  

 ๏.6.ํ นำยสงศักดิ์  ทพดวงกຌว ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 

 ๏.6.๎ นำยทรงวุฒิ  บุญงำม   รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวิชำกำรรงรยีนวียงปຆำปງำวิทยำคม   กรรมกำร 

 3.6.3   หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌศิลปศึกษำ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม      กรรมกำร 

 ๏.6.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร                               กรรมกำร 

 ํ) นำยวัชรพงษ์ สมศักดิ์ ครู  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม 

2) นำงสำวอชิรญำ  ธรรมชัย   ครู  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม 

3) นำยวิทยำ   หลใกพชร   ครู  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม 

4) นำยกียรติภูมิ  กองจำย ครู  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม 

5) นำยวรำยุทธ  คงกຌว ครู  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม 

6) นำงสำวพรวิภำ  อุบลสถิต ครู  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม 

 7) นำงสำวกรรณิกำร์  มะนรือง ครู  รงรียนมลำววิทยำคม 

๏.7 ศูนย์กำรรียนรูຌกำรงำนอำชีพละทคนลยี    รงรียนพำนพิทยำคม       
๏.7.ํ นำยมำนัส  พรมรินทร์ ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิทยำคม             ประธำนกรรมกำร           
๏.7.๎ นำยสุพจน์  ทำวงศ์     รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำย วิชำกำร รงรียนพำนพิทยำคม     กรรมกำร          
๏.7.3 หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌงำนอำชีพละทคนลยี รงรยีนพำนพิทยำคม   กรรมกำร 

๏.7.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร                                กรรมกำร 

  ํ)  นำยศุภชค  สงทอง  ครู  รงรียนพำนพิทยำคม 

  2)  นำยวันชัย  อนันตรังสรรค์ ครู  รงรียนพำนพิทยำคม 

๏.๔ ศูนย์กำรรียนรูຌสุขศึกษำละพลศึกษำ    รงรียนหຌวยสักวทิยำคม  

 ๏.๔.ํ นำยจรัล  กຌวปຓง ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนหຌวยสักวิทยำคม        ประธำนกรรมกำร         
 ๏.๔.๎ นำยธงชัย  ญะรัตน์ รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวิชำกำร                  กรรมกำร 

 3.8.3 หัวหนຌำกลุมสำระกำรรียนรูຌสุขศึกษำละพลศึกษำ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

 ๏.๔.๐ ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร กรรมกำร 

  1)  นำงภำวิณี  สุขสวัสดิ์  ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมสรวยวิทยำคม          
  2)  นำยวุชัย    บุญตูบ ครู  รงรียนมสรวยวิทยำคม  

3)  นำงล ำภู   ฮชิน   ครู  รงรียนมสรวยวิทยำคม  

๐)  นำงสำวธำรินี   ศิริสำคร ครู  รงรียนมสรวยวิทยำคม  

  ๑)  นำยจริญ  สงจันทร์  ครู  รงรียนพำนพิศษพิทยำ 

๏.9 ศูนย์กำรรียนรูຌกิจกรรมพัฒนำผูຌรียน    รงรียนพำนพิศษพิทยำ  

 ๏.9.ํ นำยเชยนคร  ขุมค ำ      ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิศษพิทยำ           ประธำนกรรมกำร 

 ๏.9.๎ นำงสำวกนกพร  อำยะวรรณำ หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำรรงรียนพำนพิศษพิทยำ     กรรมกำร 

3.9.3    หัวหนຌำงำนกิจกรรมพัฒนำผูຌรียน   รงรียนพำนพิศษพิทยำ              กรรมกำร 
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 ๏.9.4 ผูຌประสำนงำนสหวิทยำขตบญจมิตร  กรรมกำร 

  ํ)  นำยประกิจ    ค ำกຌอกຌว ครู  รงรียนพำนพิศษพิทยำ 

๏.10 ศูนย์กำรรียนรูຌรียนรวม    รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม  
 ๏.10.ํ  นำยปรำมทย์  นพวงศ์  ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม      ประธำนกรรมกำร 
 ๏.10.๎  นำยสิริชัย  มีสภำ  รองผูຌอ ำนวยกำรฝຆำยวิชำกำร รงรยีนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 
 ๏.10.๏  หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำร  รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

 3.10.4  นำงวิเล   พรหมขัติกຌว  ครู  รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

 ๏.10.5  ผูຌประสำนงำนสหวทิยำขตบญจมิตร กรรมกำร 

  1) นำยวันสวำง  สิงห์ชัย  ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมลำววิทยำคม 

  ๎) นำงจีระนันท์  สมอ฿จ  หัวหนຌำฝຆำยวิชำกำร รงรียนมลำววิทยำคม 

  3) นำงสำววิริยำ  ครบบญจะ ครู  รงรียนมลำววิทยำคม 

3.11  นำยวรพล  จຌำวประยูร  รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนมลำววิทยำคม   กรรมกำรละลขำนุกำร 

 3.12  นำงจนันท์พร   กุลจรรยำนิธิยศ    ครู  รงรียนมลำววิทยำคม        กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
 3.13  นำงสำววลิำวลัย์ ขันทะ ครู  รงรียนมลำววิทยำคม     กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

มีหนຌำทีไ 1.  ประสำนงำน ละด ำนินกำรจัดกำรขงขัน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์   
 2.  ตรวจสอบ ละกຌเข พิไมติมรำยชืไอนักรียนทีไขຌำรวมขงขัน 

  3. ตรวจสอบผลกำรขงขันตละรำยกำร 

  4.  บันทึกขຌอมูลผลกำรขงขันตละรำยกำร 

  5.  รำยงำนผลกำรขงขัน฿หຌประธำนศูนย์สำระลงนำม 

  6.  อืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 

๐. คณะกรรมกำรตัดสนิผลกำรขงขัน 

 ๐.ํ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย 

๐.ํ.ํ การขงขันคัดลายมือสืไอภาษาเทย ม.ํ - ม.๏  
ํ. นำงสำวดำวรือง  จินะ รงรียนมต  ำดำดควันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวิพิชำภรณຏ  พันธุຏจ ำริญ รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงธำรทิพยຏ  ศรีพิชัย รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงสำววิชุตำ  วงคຏขัติ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๎ การขงขันคัดลายมือสืไอภาษาเทย ม.๐ - ม.๒   
ํ. นำงดรุณี  วทะธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกมลรัตนຏ  ค ำมนะ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวสังวำล  วะลัยสุข รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๐. นำงจันทิรำ  อินตຍะอดทน รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวศิริรัตนຏ  ขัดทะขันธຏ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
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  ๐.ํ.๏ การขงขันอานอารืไองตามนว PISA ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงพียงนุช  ช ำนำญวียง รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. วำทีไรຌอยตรีหญิงนฤทัย  ท ำบุญ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวธนัชญำ  ศุภศิริภิญญ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวธิติมำ  คงเธสง รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวภรณຏกนก  อุปชัย รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงส ำนียง  หลใกพชร รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๐ การขงขันอานอารืไองตามนว PISA ม.๐ - ม.๒   
ํ. นำงสุกัญญำ  บุตรธรรม รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวปรมจิตตຏ  ทะริยะ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวพรพิลำ  มำลัย รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำยเชยวิชิต  มืองค ำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวสิริกำรยຏ  ทัศนำ รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๒. นำงบุศรินทรຏ  ธรรมำกำศ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๑ การขงขันรียงรຌอยถຌอยความ  ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงสำววิมลรัตนຏ  ขัดสุรินทรຏ รงรียนมจันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวนิตยำ  ระวิงทอง รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดำวรือง  นมัสก รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสกสรร  ทพยศ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงกรรณิกำ  กຎำตຍะ รงรียนกฤษณำทวีวิทยຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวอรสำ สงค ำ รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๓. นำยสันติ ชุมภู รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวมนัลยำ จินะปง รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๒ การขงขันรียงรຌอยถຌอยความ ม.๐ - ม.๒  
ํ. นำงวิภำนันทຏ  พธิ์ทิพยຏ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสงจันทรຏ  ชูชติ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวสำวิตรี  ทพอุดม รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนรำทิพยຏ  นรินทรຏ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวมนัญชยำ  จันทวงคຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

/6. นำงสำวปำณสิรำ ... 



ํ์ 

 

๒. นำงสำวปำณิสรำ  ล ำนียงยใน รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงศศิวิมล  ปันติ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๔. นำงสำวศิริพร  ปຆำขียว รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๓ การขงขันการทองอาขยานท านองสนาะ ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำยอุดม  ยำรวง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงจุลนี  อนุชัย รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงทิตยำ  จรรยำพงษຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงทียมรัตนຏ  มำถำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยธรรมรัตนຏ  นำมศิริ รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๒. นำงนันทภรณຏ  ปลำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๔ การขงขันการทองอาขยานท านองสนาะ ม.๐ - ม.๒ 

ํ. นำงปุญญิสำ ยอดสุวรรณ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงค ำมูล มำกสุข รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกฤษณำ ปำปำอຌำย รงรียนมสำยประสิทธิศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวสิริพักตรຏ จຌงเพร รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยปณิธำน ทำกง รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๒. นำยวรำยุทธ คงกຌว รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.๕ การขงขันปริศนาสรຌางสรรค์วรรณคดีเทย ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงรัชฏຏพันธุຏ  รัชนีวงศຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงอืๅอง  สิทธิประสริฐ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวภัทรภร  ชัยปัญหำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิตยำ  ยำรวง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำงสำวพัชนี  บุญคง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงอณทัย  ทักษิณจนกิจ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสภำ  นุชทำพธิ ์ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวอัญจนำ  หมอกหมย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวศิรประภำ  บัวคอม รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยยุทธนำ  ยำจริญ รงรียนทศบำล ๒ นครชียงรำย กรรมกำร 

ํํ. นำงนุชนตร  ตุຌยระพิงคຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.1.10  กำรขงขัน ... 



ํํ 

 

๐.ํ.ํ์ การขงขันปริศนาสรຌางสรรค์วรรณคดีเทย ม.๐ - ม.๒  
ํ. นำยกฤษฎชนมຏ  ภูอรำม รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงภัชรำ  ธิสอน รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวอัมพิกำ  ประทุมมำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงอมิกำ  พันธกิจปฐมกุล รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๑. นำยธุวำนันทຏ  หลำหวຌำน รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวสุชำดำ นัยติๆบ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงอัจฉรำ  รำชนตร รงรียนมสำยประสิทธิศำสตรຏ กรรมกำร 

๔. นำงสำวทัศวรรณ  วงคຏบุญมำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยธำดำ  ฿จปຂนตำ รงรียนลูกรักชียงของ กรรมกำร 

ํ์. นำยธนทัศนຏ  ธรรมอักษร รงรียนทศบำล ๒ นครชียงรำย กรรมกำร 

ํํ. นำยภูมินทรຏ  ธรรมของดี รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.ํํ การขงขันกวียาวชนคนรุน฿หม กาพย์ยานี ํํ (๔ บท) ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงวลีรัตนຏ  พียง฿จวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพุฒิมำศ  สุภำวรรณ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงกนกพร  สันหมุด รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๐. นำยนพพล  อินตั น รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยฉลิมพล  ทรำยหมอ รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยทวิน  กระธง รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยวิทยำ  หลใกพชร รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.ํ๎. การขงขันกวียาวชนคนรุน฿หม อินทรวิชียรฉันท์ ํํ (๔ บท) ม.๐ - ม.๒  
ํ. นำงสำวสุนีวัลยຏ  ทพสิงหຏ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยฉลิม  ขัดพะนัด รงรียนปลຌองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยปำรมี  วชิรปทุมมุตตຏ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงบัวตูม  ออนตะเครຌ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๑. นำยฉลิมเชย  ขันยอด รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๒. นำงวรรณิภำ  จันทรຏนຌอย รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

 

/4.1.13 กำรขงขัน ... 



ํ๎ 

 

๐.ํ.ํ๏ การขงขันตอค าศพัท์ภาษาเทย (ค าคมดิม) ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงสำวลักษณຏ  ปันกຌว รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพิมลพร  ค ำจຌอย รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงพิสมัย  วิศิษฏຏลำนนทຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวศิวะพร  วงศຏนิๅว รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวพวงผกำ  ชัยชนะ รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๒. นำยหลอจ  ยีไบรำ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยจิรำวุฒิ วงศຏพระครู รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสุนทรียຏ นียมสง รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๕. นำงสำริณี พชร฿จศักดิ์ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวพิชญຏรตี เชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ.ํ๐  การขงขันตอค าศพัท์ภาษาเทย (ค าคมดิม) ม.๐ - ม.๒   
ํ. นำงมำลี จริญสุข รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวศิรินทรຏทิพยຏ จงศิริ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวจมจันทรຏ ยำสมุทร รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๐. นำงสำวสุริภรณຏ ผดุงภชนຏ รงรียนมสำยประสิทธิศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงสำวอำรีรัตนຏ ชืๅออຌวน รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพิมพร มนรำช รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวดวงจันทรຏ มณีบงกช รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยอัษฎำพงศຏ วียงสีไ รงรียนหຌวยซຌอรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๕. นำงสำวนิภำพร ปัญญำ฿จ รงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวจำนทองบุญ ครืออุนรือน รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 

๐.๎  กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ 
๐.๎.ํ  การขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ํ - ม.๏   

ํ. นำงดวงมณี สงมวง รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงศรสวรรคຏ กองกຌว รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสงระวี มีสภำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงกำญจนำ จิตถำ รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

/5. นำงสำวอังคณำ ... 



ํ๏ 

 

๑. นำงสำวอังคณำ อินค ำปำ รงรียนกฤษณำทวีวิทยຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวพใญศรี ประทีปศรี รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๓. นำงสำวธันยพร คุณหลวง รงรียนลูกรักชียงของ กรรมกำร 

๔. นำงสำวอำริยำ กຌวทพ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๕. นำยชัยวัฒนຏ ค ำภำสี รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวอำภิสรำ กันธะนะ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงทัศนียຏ จันทรຏลำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ๎. นำงสลักฤทัย สงขียว รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงพิม฿จ พรมสี รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงสุนันทำ สมศรี รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงสุภำลี ปำสำจัง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๒. นำงมำลิณี ตำหลຌำ รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๓. นำงอุเร ปริณำยกวัฒนຏ รงรียนศิริมำตรทวี กรรมกำร 

ํ๔. นำงยสธร สุขัมศรี รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๕. นำงสำวอรอนงคຏ สุริภำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๎์. นำงจีระนันทຏ    สมอ฿จ รงรียนมลำววิทยำคม      กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๎.๎  การขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๐ - ม.๒    
ํ. นำยชัยวัฒนຏ ชนะมี รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงนัยนำ หนค ำ รงรียนสันติวิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยพูลทรัพยຏ ผำดี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๐. นำยนุวัฒนຏ ทะจันทรຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำววำรีภิภรณຏ พรมำวัตนຏ รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวคนำงคຏ สันกຌว รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๓. นำงสำวผดุงศรี ค ำฮຌอย รงรียนบຌำนดຌำยทพกำญจนำอุปถัมภຏ กรรมกำร 

๔. นำงสำวฉัตรนิฎรำ สุนันตำ รงรียนบຌำนทอดเทย กรรมกำร 

๕. นำงสำวอำรียຏ หมัไนพฒันำกำร รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวดำรำกำ บุฟผวส รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

ํํ. นำงสำววนิดำ จนัทรจ ำนงคຏ รงรียนทศบำล ๒ กรรมกำร 

ํ๎. นำงสำวณัฐธิดำ งำมตำ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

/13. นำงอรอนงค์ ... 



ํ๐ 

 

ํ๏. นำงอรอนงคຏ จอมปง รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงสภิต ทิวำพัฒนຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงสำวดำวรือง ติๆบพรม รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๒. นำงสำวปนัดดำ ปำนบุตร รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๓. นำยอภิชำติ นำมกຌว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๔. นำงอลิศลำ ริยะสำร รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๕. นำงสำวปวีณຏนุช พยะ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๎์. นำงกชพร สำยกษิรำ รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๎ํ. นำงสำวกำญจนำ ยะตั น รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๎๎. นำงสำวทองหรียญ วงคຏชยั รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

๎๏. นำยศุภรัตนຏ   มะน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๎๐. นำงสำวพรเหม จุมปูปງอ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๎๑. นำงจีระนันทຏ    สมอ฿จ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๎.๏  การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ ประภททดลอง ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงสุธิพงษຏ ฿จกຌว รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยวัชระ กຎองสน รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกฤษดำ กำมนตຏ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวปญัญพัฒนຏ ขตกัน รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงทอรุຌง   ศรีอຌวน รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๒. นำงภัทรำนิษฐຏ วรำกุลพิชัย รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๓. นำงสำวธิดำรัตนຏ คุณธนะ รงรียนสันติคิรีวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงกัณจณำ อักษรดิษฐຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยบัญชำ รือนอินทรຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

ํ์. นำงสำววรำพร ขืไอนกຌว รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงศุภิสรำ รืองวิลัย รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงสกุลกำนตຏ บุญสม รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

ํ๏. นำงสำววรำภรณຏ กรุงธน รงรียนศิริมำตรทวี กรรมกำร 

ํ๐. นำงณิศวรำ จุลฤทธิ์ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงสำวพรพิมล สมอ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.2.4 กำรประกวด ... 



ํ๑ 

 

    ๐.๎.๐  การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ ประภททดลอง ม.๐ - ม.๒   
ํ. นำงสมศรี สวัสดี รงรียนชียงสนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงมทินี กำญจนสมจิตตຏ รงรียนปลຌองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงอัมพวำ คงภักดี รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๐. นำงสำวอัจฉรี รวมสุข รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวพัชริน นวิชัย รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวชัญญำนุช ทำรัตนຏ รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวสำวลักษณຏ ตอนนสูง รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๔. นำงสำวรวดี อินทำ รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๕. นำงดวงดือน สมศักดิ์ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสุรำงรัตนຏ ล ำธำรทอง รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงศศิธร จันนวล รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงสำววรรณำภำ ยำวิชยั รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำยกียรติศักดิ์ อินรำษฎร รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๐. นำยอนก เชยบุตร รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

ํ๑. นำงสำวชลฌนิีมำศ อำบสวุรรณຏ รงรียนสันติคิรีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๒. นำงสำวณัฎยำ สุริยนตຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๎.๑  การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ ประภทสิไงประดิษฐ์ ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงณฐมน ทิพยຏวงศຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสรำยุทธิ์ ฿จมัไน รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำววำรุณี ชมภูมอิน รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวสุรียຏฉำย มิไงกຌว รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๑. นำยดุสิต ขุมค ำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

๒. นำยบุญศรี กຌวค ำ รงรียนสันติคิรีวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยสุริยำ บุดดี รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวชีพร คชสินธุຏ รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๕. นำยกฤษดำ ค ำมำบุตร รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสุพัจฉรี กำบค ำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

/4.2.6 กำรประกวด ... 



ํ๒ 

 

๐.๎.๒  การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ ประภทสิไงประดิษฐ์ ม.๐ - ม.๒   
ํ. นำยประสิทธิ์ จินะสำม รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกฤษดำ กำมนตຏ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงบุศกร กสิผล รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยจนณรงคຏ วงคຏสนศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำงสำวบณัฑำรียຏ ถำวรศักดิ์ รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๒. นำยฉลิมกียรติ เชยอุประ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

๓. นำยธรำทพ ธนะนຌอย รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๔. นำงสำวพรทิพยຏ สุขมำมอญ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงรัชนี ลิศกษม รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงกำญจนำ ค ำจีนะ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

ํํ. นำยวนิดำ ปຂงสุสน รงรียนสันติคิรีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๎.๓  การขงขันการสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ํ - ม.๏  
ํ. นำยบุญลือ ดอนชัย รงรียนดอนชัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงณัชชำ รือนมูล รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวรัชนีกร งินน รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวอรจิรำ ศรีสุข รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวจุฑำลักษณຏ เชยมะงัไว รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๒. นำงนภำพร อวดหຌำว รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๓. นำงชติกำ ตันนันตำ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๔. นำงสำวณปภัช นบนืๅอ รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๕. นำงสำวนิภำรัตนຏ ผนกำม รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวรพีพร สม฿จ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงสำววรำภรณຏ ตำค ำปญัญำ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงสำวกຌวกัลยำ อรรคฮำดจันทรຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

ํ๏. นำงสำววนิดำ ศิริขียว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงชฎำพร บุญนิล รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงสำวตรีชฎำ ประวัง รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๒. นำงสำวพัชรินทรຏ ธรรมยนื รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

/4.2.8 กำรขงขัน ... 



ํ๓ 

 

๐.๎.๔  การขงขันการสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๐ - ม.๒ 

ํ. นำงพนิดำ กຌวมำลำ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงวิภำ กันสีวียง รงรียนชียงสนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวพัชรินทรຏ อำนุนำมัง รงรียนมสำยประสิทธຏศำสตรຏวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวอ ำภำ จิตหลม รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวอมรทิพยຏ ศุภสุทธิรำงกูล รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๒. นำงพิรียຏภรณຏ ดวงสุวรรณ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๓. นำยอนันตຏ ธะสุข รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวฉัตรนิฎฐำ สุนันตำ รงรียนบຌำนทิดเทย กรรมกำร 

๕. นำงสำวบญจรัตนຏ ลำศนันทຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวนฤมล กຌวค ำปำ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวรุຌงกันยำ วรรณมูล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงสำวนฤมล นำขยัน รงรียนทศบำล ๒ กรรมกำร 

ํ๏. นำงยุวันดำ พำณิช รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

ํ๐. นำยวิฑูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงสำวนิยำภรณຏ สิทธิ รงรียนสันติคิรีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๒. นำงสำวอรวรรณ ทนันชัย รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๓. นำงสำวรวดี อุตกຌว รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

ํ๔. นำงสำวรัตนำภรณຏ ซืไอตรง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๕. นำยวิรยุทธ จักรสุวรรณ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๎์.นำงสำวพัชรินทรຏ   ธรรมยืน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๎.๕  การประกวดผลงานสิไงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำงธิดำ จินะศรี รงรียนมจันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสุมำลี นันตำ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยอ ำนำจ ดอนลำดลี รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวปรมำภรณຏ งำมศรี รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวสรำวรัชณຏ ออนคง รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยมำนช ดำนพนัง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยพิษณุ มืองมูล รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

/8. นำยวสันต์  ... 



ํ๔ 

 

๔. นำยวสันตຏ ขันทบัว รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยปຂยวัฒนຏ คนกง รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวชวัลลักษณຏ หลมเชสง รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํํ. นำงสำวดลณพร  ค ำ฿จวุฒิ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๎.ํ์   การประกวดผลงานสิไงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๐ - ม.๒   
ํ. นำงสุปรำณี ขจรวงศຏศรี รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยอุดม ผลดี รงรียนวียงกนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมณู ศรีขัตยຏ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวภูษณิศำ บิงกุล รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๑. นำยฆฤณพิสิฏฐຏ ขมอัครจตตຏ รงรียนทศบำล ๒ กรรมกำร 

๒. นำยณัฐวุฒิ วันงิน รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๓. วำทีไรຌอยตรีจีรดช ฟງำลิศ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำววิเลลักษณຏ ฿จวงคຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยเพรวุฒิ ขุนซำง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยธนันชัย ฿จคลองคลว รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

ํํ. นำยบดินทรຏ ทพชร รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงจินตนำ นำมวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๏. นำงสำวดลณพร  ค ำ฿จวุฒิ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๎.ํํ  การขงขันครืไองบินพลังยาง ประภทบินนาน ปลอยอิสระ ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำยลอศักดิ์ สุวรรณ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยเกรสิทธิ์ ปันวัง รงรียนปลຌองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยณรงศักดิ์ ปัญญำส รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสุริยันตຏ เทยคกศรี รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยจรูญ คงส ำรำญ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยภำวัต ตำนันทຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยอัครวัฒนຏ นนทຏธนำวิชญຏ รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยสุริยัน จันดำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวสุณัฐชำ นจิตร รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

ํ์. นำยอุดร จันลน รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

/11. นำยณัฐพล  ... 



ํ๕ 

 

ํํ. นำยณัฐพล อำทิตยำ รงรียนวียงชียงรุຌง กรรมกำร 

ํ๎. นำยณรงคຏชัย ฟัດนกຌอ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๏. นำยฉลอง สุยะวงคຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำยอำนนทຏ ตืๅอจันตำ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำยกฤตยศ วรรณสำร รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๒. นำงสำวพรรณี จันตຍะอินทร รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๓. นำยกริช บุญนิล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๔. นำยทวีศักดิ์ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๕.นำงสำวนวพร  สมค ำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๎.ํ๎ การขงขันครืไองบินพลังยาง ประภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ ม.ํ  - ม.๏   
ํ. นำยลอศักดิ์ สุวรรณ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยเกรสิทธิ์ ปันวัง รงรียนปลຌองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยณรงศักดิ์ ปัญญำส รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสุริยันตຏ เทยคกศรี รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยจรูญ คงส ำรำญ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยภำวัต ตำนันทຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยอัครวัฒนຏ นนทຏธนำวิชญຏ รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยสุริยัน จันดำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวสุณัฐชำ นจิตร รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

ํ์. นำยอุดร จันลน รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำยณัฐพล อำทิตยำ รงรียนวียงชียงรุຌง กรรมกำร 

ํ๎. นำยณรงคຏชัย ฟัດนกຌอ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๏. นำยฉลอง สุยะวงคຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำยอำนนทຏ ตืๅอจันตำ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำยศรำวุฒิ จันทรຏหัวนำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๒. นำงสำวพรรณี จันตຍะอินทร รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๓. นำยสมชำติ ประสม รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๔. นำยทวีศักดิ์ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๕. นำงสำวนวพร  สมค ำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

/4.2.13 กำรขงขัน  ... 



๎์ 

 

๐.๎.ํ๏ การขงขันอากาศยานบังคับดຌวยวิทยุ ประภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.๐-ม.๒   
ํ. นำยวศิน มังคลำด รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยณรงคຏ ทัญญำสัก รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยอกชัย จันทิมำ รงรียนชียงรำยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยหำญ สนนะ รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัยวุฒิ มำมืองกล รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวสุพรรณี จันตຍะอินทร รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

๐.๏   กลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ 
๐.๏.ํ  การขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ํ - ม.๏   

ํ. นำงรัตดำ ปันทรำช รงรียนชียงของวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยฉันทวัฒนຏ ฉันทะ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวภคมน พใชรรัตนຏ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวทิพยຏวรรณ กันติๆบ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำงประภัสสร มืองมูล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวอัญชลี ประวัง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวศศิมำภรณຏ วงคຏวียน รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๔. นำงสำวสุทธิพร ตัๅงบริบรูณຏชัย รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๕. นำงสำวสรวียຏ นันตຍะ รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวศิริดียว วงศำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคมรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํํ. นำงจิรำวรรณ รวมชัยภูม ิ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงปวิชดำ จินดำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงธัญธิชำ ปัญญำ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงสิริพร ดำนบุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๑. นำงสำวเพลิน ทำกง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๏.๎  การขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๐ - ม.๒  
ํ. นำยบุญลิศ จรัส รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยนิติ นันตำ รงรียนปຆำดดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยนิวศ ทะลังกำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำงสภุำภรณ์  ... 



๎ํ 

 

๐. นำงสุภำภรณຏ ค ำบุญรือง รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๑. นำงชยำภรณຏ กำวิตຍะ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยฐำนพงษຏ ยะวงคຏ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสมภิลัย สุวรรณຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๔. นำยนิวัฒนຏ ผำนวัฒนภักดี รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยทับ บำงปຆง รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงจินตนำ สนงำย รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํํ. นำงนิภำพร พรินทรำกุล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงธัญธิชำ ปัญญำ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงสิริพร ดำนบุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๐. นำงสำวเพลิน ทำกง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๏.๏ การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภทสรຌางทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.  ํ- ม.๏    
ํ. นำยวีระลใก ภำวรจตุรวัฒนຏ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยภิรำยุ วิวัฒนสถิต รงรียนชียงของวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงปกมล ธรรมศิริ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวสุภำรัตนຏ ลำหลใก รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงชุติวรรณ บุญศรี รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำยสิทธิพงศຏ วงษำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยกฤษฎำ กำรหมัไน รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลยั ชียงรำย กรรมกำร 

๔. นำงภัทรำพร ทรัพยຏศิริ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำยรุຌง สวงงำม รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยนิยำม วงษพันธຏ รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวอุบลรัตนຏ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงอรนัญชຏ ชียงรง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๏. นำงสำวเพลิน ทำกง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.๐  การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภทสรຌางทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๐ - ม.๒    
ํ. นำยอำหนึไง ชูเวย รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววลยัลักษณຏ ตัๅงจียมศรี รงรียนมสรวยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยปฐมพงษຏ กันทะยศ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำงมณัชยำ  ... 



๎๎ 

 

๐. นำงมณัชยำ ปบຌำน฿หม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงณัฐชฎำ พรมมิตรຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำยสุภวช ฿บยำ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยมนตรี บัดปัน รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๔. นำงปรัชณำ ยำวิชัย รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวอุบลรัตนຏ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงววตำ ขืไอนปด รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํํ. นำงค ำภู วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.๑  การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภทบูรณาการความรูຌ฿นคณิตศาสตร์เปประยุกต์฿ชຌ ม.ํ -ม.๏   
ํ. นำยธนงคຏ นงคຏยำ รงรียนขุนตำลวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงมยุรำ รຌองหำญกຌว รงรียนจันจวຌำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกอกียรติ ศิจิตตຏ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๐. นำงธมนตຏ บุญรือง รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงรัตติยำ วงศຏวุฒิ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยธรำพงษຏ สวำสดิ์วงศຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสรชำ ค ำปຂน รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยขวัญชัย หนอค ำหลຌำ รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๕. นำงกัญญำรัตนຏ รักม รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวกิตติมำ หมัไนคิด รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวอนุสรำ อุนค ำ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงบุหงำ วิชำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ๏. นำงอุเรวรรณ ชืๅอมืองพำน รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

ํ๐. นำยศิรวัฒนຏ สอนนนทຏฐีกูล รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงอรนัญชຏ ชียงรง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๒. นำยชัยบุญ วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.๒ การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภทบูรณาการความรูຌ฿นคณิตศาสตร์เปประยุกต์฿ชຌ ม.๐-ม.๒  
ํ. นำงชนัญธิดำ ทพสุนันทຏ รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงจินตนำ รืองจมจຌง รงรียนชียงของวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสรຌอยพชร กำญจนรัตนຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

/4. นำงสำวสุวลี  ... 



๎๏ 

 

๐. นำงสำวสุวลี สงหม รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๑. นำงธนภรณຏ ยิไงยศมงคลสน รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงปวีณຏสุดำ บุญกิด รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๓. นำงนงคຏครำญ มำนะกิจ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกนกวรรณ ปริมิตร รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงพัชรินทรຏ บุญยืน รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

ํ์. นำงภรันยำ กำรกใบ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงครือวรรณຏ ตุຌยตຎำ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๎. นำยพธิรัตนຏ อินตຍะยศ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำยศิรวัฒนຏ สอนนนทຏฐีกูล รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงววตำ ขืไอนปด รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๑. นำงสำวตวิษำ มูลทำทอง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.๓ การขงขันสรຌางสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ดย฿ชຌปรกรม GSP ม.ํ - ม.๏   
ํ. นำยสกสรร อำษำยศ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงวำรุณี พใชรสุวรรณ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยอนุชิต เชยชมพู รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสิทธิพงษຏ กตุสนำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยกำรุณ จอมจรรยงคຏ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงรัตนันตຏภรณຏ ทะจันทรຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวยธกำ สุธรรมมำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๔. นำยวันฉลิม ระลำธิ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๕. นำยจักรพงษຏ ฿จกำร รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสุวิมล หลักค ำ รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำยฉลิมพล กันทะวงคຏ รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำยคมศร ขันตี รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำยสมพใชร หำญกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๐. นำงค ำภู วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

 

 

/4.3.8 กำรขงขัน... 



๎๐ 

 

๐.๏.๔ การขงขันสรຌางสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ดย฿ชຌปรกรม GSP ม.๐ - ม.๒  
ํ. นำยอกลักษณຏ อุตะมะกຌว รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวกรรณิกำ ปัญญะติ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยปฐมพงษຏ กันทะยศ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวณฐมน ทำกຌว รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงกตนຏสิรี จันทพิมพຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำยหำญ สนนะ รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยสวง ผกำผล รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๔. นำยธีระยุทธຏ มำถำ รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวสุภำพร สุพนัส รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยคมศร ขันตี รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำยสมพใชร หำญกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๎. นำงค ำภู วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.๕  การขงขันคิดลขรใว ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำยปรีชำ หยีดนຌอย รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวปຂยดำ นຌอยหมอ รงรียนจันจวຌำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยอรรถพล ซอๆึง รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำงรัตนำ อินตຍะวิยะ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยมธี บุญตำ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงอภิญญำ จองรัตนຏ รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยชวง จิตรประสำร รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยจรัสขวัญ กยใน รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวรัตนำ เชยลิศ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ์. นำยสุวรรณ วงษຏศิลป์ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวบุหงำ ค ำบัว รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำยธีรวัฒนຏ ทพละ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงสำวมณฑนรรหຏ อุนกนัทำ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงสำวพิมพຏพชิญຏ สิริปัญญำสง รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ๑. นำงสำววลัยลักษณຏ ตัๅงจียมศรี รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

/16. นำงสุชำดำ  ... 



๎๑ 

 

ํ๒. นำงสุชำดำ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

ํ๓. นำงสำวสุภำพรรณ ขันกຌว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๔. นำงสำวอุบลรตันຏ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๕. นำงครือวัลยຏ หำญกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๎์. นำยชัยบุญ วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๏.ํ์  การขงขันคิดลขรใว ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงกัลยำ มัไนคง รงรียนบุญรืองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกัลยำ กติยำ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยอกนรินทรຏ จันทรຏกຌว รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนรมน ดีหลຌำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวอุบล นิไมนวล รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวอุรำรัตนຏ กຌวศิลำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำววิมลรัตนຏ วันดี รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยกฤศรัชกร สุทธกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๕. นำงสำวศรันยຏพร จอมมงคล รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ์. นำงประภัสสร ทับทอง รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

ํํ. นำงรัชนก พียรจริง รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงกษณี อุทธิยำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๏. นำยสถำปัตยຏ พละทรัพยຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงสำวอุบลรัตนຏ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำงครือวัลยຏ หำญกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๒. นำยชัยบุญ วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.ํํ  การขงขันตอสมการคณิตศาสตร์ (อมใท) ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำยสิทธิพงศຏ วงษำ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวรังสิมำ ฿จวงศຏ รงรียนชียงของวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวบญจวรรณ นันตำครือ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำววิเลวรรณ หมัไนคຌำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวฐิติรัตนຏ ถูกนึก รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวอภัชนันทຏ พำกพียร รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

/7. นำยวลัลภ  ... 
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๓. นำยวัลลภ สมวรรณຏ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยถิรวุฒิ สุตำลังกำ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวมะลิวลัยຏ ขืไอนปัญญำ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงพัฒนำ ครือบุญ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํํ. นำงสำวเพลิน ทำกง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.ํ๎  การขงขันตอสมการคณิตศาสตร์ (อมใท) ม.๐-ม.๒  
ํ. นำยอ ำพน ค ำขียว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสิทธิพงศຏ วงษำ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวรังสิมำ ฿จวงศຏ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวบญจวรรณ นันตำครอื รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำววิเลวรรณ หมัไนคຌำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวฐิติรัตนຏ ถูกนึก รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวอภัชนันทຏ พำกพียร รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยวัลลภ สมวรรณຏ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยถิรวุฒิ สุตำลังกำ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยสุวรรณ วงษຏศิลป์ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

ํํ. นำงภัสรำวดี กตุนะ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงธัญธิชำ  ปัญญำ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงพัฒนำ ครือบุญ รงรียนมใงรำยมหำรำชวทิยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๐. นำยชัยบุญ วงคຏสอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.ํ๏  การขงขันซูดกุ ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำยเพทูรยຏ จักรกຌว รงรียนปຆำดดวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกนกวรรณ ทองค ำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยพงษຏศักดิ์ พรหมสน รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวมินษนำ ภัคกิตติสภณ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๑. นำงรุงสุรียຏ ชำงปรุง รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวนิตยำ ปันทะนัน รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวอำฤทธิ์ศรำ สิทธิวงคຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๔. นำงสำวณิชำนันทຏ ศูนยຏกลำง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

/9. นำงชญำณิน  ... 
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๕. นำงชญำณิน อดุลยຏฐำนำนุศักดิ์ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวรุຌงกำนตຏ รำชบ ำพิง รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำยศิรวัฒนຏ สอนนนทຏฐีกูล รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงนลินลักษณຏ กຌวกิด รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๏. นำงสำวตวิษำ มูลทำทอง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.๏.ํ๐  การขงขันซูดกุ ม.๐-ม.๒   
ํ. นำยอรุณ คงสิน รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยมนตรี นันฝัຕน รงรียนมจดียຏวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวกนกวรรณ ฿จบุญ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำงสุพรพิศ สิทธิขันกຌว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยยຌง ซฟງำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงทิพปภำ จันทรຏลือ รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยภิรำยุ วิวัฒนสถิต รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงมลิวัลยຏ พรมวงคຏ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสำวนำรีรัตนຏ รีรักษຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

ํ์. นำงธัญกร กิตติจริยำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวขวัญฤทัย ค ำฝำชืๅอ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงนลินลักษณຏ กຌวกิด รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๏. นำงสำวตวิษำ มูลทำทอง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
 

 ๐.๐ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ 

๐.๐.ํ  การขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงพันธຏนอม ปรำมำลยຏ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. Mr. Benson Baniwas รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. Miss Saery Chan รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย กรรมกำร 

๐. Mr.Laszlo Megay รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. Mr.Erkan Gokman รงรียนทศบำล๒ กรรมกำร 

๒. Mr.Micheal Brier รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๓. Mr.Gian Carlo Buan Mallari รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงดำรุณี อินชุม รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.4.2 กำรขงขัน  ... 
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๐.๐.๎ การขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงพรวีนัส วุฒิสำรวัฒนำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. Mr.Clovis Epie รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mr.William Henry Morris รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. Mr.Brad Cutler รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. MissKelly Charles รงรียนทศบำล๒ กรรมกำร 

๒. Mr.Matthew Renjamin  Rubin รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๓. Mr. Umenjoh Njienju Fon  รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงชลทิชำ ชัยชนะ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๏  การขงขันลานิทาน (Story Telling) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยปรีชำ ค ำสน รงรียนบຌำนซววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. Mr.Louigi Bawe รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. MissMerle Joy Malanes รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. Mr.Edmar Q Equizabal รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๑. นำงบุณยวีรຏ วงคຏปัญญำ รงรียนดรุณรำษฏรຏวิทยำ กรรมกำร 

๒. นำงสำวศศิวิมล พัฒนำวัฒนຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๓. นำงกิไงกมล ดอกกี ยง รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๐ การขงขันลานิทาน (Story Telling) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงนิลนภำ จังหำร รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงวิภำ ผสมกิจ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. MissCaroline Whitmore รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. Mr.John Guest รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๑. Mr.Paul Maurer รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงล ำคอง หลีไยมวัฒนำ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงจิรำภัค กຌวรวมวงคຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๑  การขงขัน Multi Skills Competition ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวมยุรศ ฿ยบัวทศ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยรชัชำนนทຏ บุญสอด รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงฉันทຏทิพ วงศຏอุต รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

/4. Miss Cristina   ... 
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๐. Miss Cristina Scharron รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. Mr.Baptiste Frederic Yres Muys รงรียนทศบำล๒ กรรมกำร 

๒. นำยชัชวำลยຏ รำชคม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงวัลลภำ ติลพัฒนຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๔. นำงสพิน เชยะ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงวรนุช ประมวลกำร รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยยุรนันทຏ อຌำยหมย รงรียนมตๅ ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวกมลวรรณ ธรรมสอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๒ การขงขัน Multi Skills Competition ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยรติภัทร ชืไน฿จ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. MissStephanie Wilson รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. MissMarina Joy Roberts รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย กรรมกำร 

๐. นำงสุมลวรรณ จันทกำญจนຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวลินดำ ชมภูศรี รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. Mr.Luke Cronly รงรียนทศบำล๒ กรรมกำร 

๓. Mr.Philip Levis รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๔. นำงกรองนภำ ผกำผล รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๕. นำงสำวภำวินี ทิพวรรณຏ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวขวัญรือน ชูศรีฉม รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงสำวกุลธิดำ อำษำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงสำวอภิญญำ กันจินะ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๓  การขงขันละครสัๅนภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวมำธวดี คงธนชำวຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. MissCheradee Dela Cerna รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวทรัพยຏทวี บุญรง รงรียนรำชประชำนุครำะหຏํ ๑ กรรมกำร 

๐. MissMary Anne A.Faustino รงรียนทศบำล๒ กรรมกำร 

๑. นำงภำนุพร อินตຍะ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๒. MissDecerel R.Pilarca รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยสมจตนຏ วียงลอ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

/8. นำงสำวณิชกำนต์  ... 



๏์ 

 

๔. นำงสำวณิชกำนตຏ สงมือง รงรียนมตๅ ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงธิดำสวรรคຏ กนกຌว รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๔  การขงขันละครสัๅนภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงพิมผกำพร สำยสุด฿จ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพรพิมล มัลลิกำวงศຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวศิรินทรຏ อิไนกຌว รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสุมธ ตຍะวงคຏชัย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวพิลำวัลยຏ จันทรຏกอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. MissRegina Wagithi Mwangi รงรียน วียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๓. Mr.Gyln Davies รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวจิตติยำ ศรีประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๕  การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาจีน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยภัทรดนัย หวลศรี รงรียนมจดียຏวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวกนกวรรณ สม฿จ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mr.Zhang Qiang รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. MissLiu Yuyan รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยธันวพงษຏ ศรีลใก รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.ํ์  การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาจีน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวสำวิตรี ขันทะ รงรียนชียงของวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววรัญญำ เชยตำจักร รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. MissRan Xinxian รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. MissLi zhou รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวบญจมำภรณຏ ทຌำวค ำหลอ รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.ํํ  การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาญีไปุ่น ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงรัตติยำ ศิริวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยชนิชัย กຌวนิมิตสิริกุล รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mr.Keiichi Seto รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. Mrs.Keiko Ando รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. MissFuiyu Hanzawa รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

๒. นำงสำวสุพรรณิกำรຏ ออนสำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.4.12 กำรขงขัน  ... 



๏ํ 

 

     ๐.๐.ํ๎  การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาญีไปุ่น ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงรัตติยำ ศิริวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกียรติภูมิ กำติๆบ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mrs.Keiko Ando รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. MissWakana Miwa รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. MissSeina Yano รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำงนงยำวຏ นียมสง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

             ๐.๐.ํ๏ การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาฝรัไงศส ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงอังสนำ ฉำยดิลก รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววรัญญำ จันทรຏธีระรจนຏ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. Ms.Flavie Lepoutre มหำวิทยำลัยมฟງำหลวง กรรมกำร 

๐. นำยอรำม คนสิน มหำวิทยำลัยพะยำ กรรมกำร 

๑. นำยจักรพงษຏ กยสมบูรณຏ มหำวิทยำลัยพะยำ กรรมกำร 

๒. นำงศรีเพร ชัยวิริยะ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

   ๐.๐.ํ๐ การขงขันขียนรียงความภาษาจีน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวอรพรรณ รุงจรรยำกิจ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวสุภำพร มำมือง รงรียนยำงฮอมวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. MissLiu Yali รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

๐. MissZhu Hong ke รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวนันทຏนภัส บุญธรรม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.ํ๑  การขงขันขียนรียงความภาษาญีไปุ่น ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวกฤติกำ สรຌำง฿บศรี รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพรทิพยຏ ค ำปันปง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mr.Keiichi Seto รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. Mrs.Keiko Ando รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. MissSeina Yano รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวพัชชำภรณຏ สุวรรณอำสนຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

      
   

 
/4.4.16 กำรขงขัน.... 



๏๎ 

 

  ๐.๐.ํ๒  การขงขันละครสัๅนภาษาจีน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสภิณ จริญทัๅงลำภยศ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงอุทุมพร ปัญญำสุข รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mr.Meng An รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐. Mrs.Chang Qing รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวศรัญญำ จุลลศรี รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.ํ๓  การขงขันละครสัๅนภาษาญีไปุ่น ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวกฤติกำ สรຌำง฿บศรี รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวลัดดำ สรຌอยจำตุรนตຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mrs.Keiko Ando รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. MissFuiyu Hanzawa รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย กรรมกำร 

๑. Mr.Keiichi Seto รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวนำรีรัตนຏ ศักดิ์สิทธำนุภำพ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.ํ๔  การขงขันละครสัๅนภาษาฝรัไงศส ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงศรีเพร ชัยวิริยะ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววรัญญำ จันทรຏธีระรจนຏ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. Ms.Flavie Lepoutre มหำวิทยำลัยมฟງำหลวง กรรมกำร 

๐. นำยอรำม คนสิน มหำวิทยำลัยพะยำ กรรมกำร 

๑. นำยจักรพงษຏ กยสมบูรณຏ มหำวิทยำลัยพะยำ กรรมกำร 

๒. นำยชีวัน สันธ ิ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

          ๐.๐.ํ๕  การขงขันลารืไองจากภาพภาษาจีน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยณรงคຏดช นำมกຌว รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงอิสรำ ธริญำติ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. Mr.Qin Yuqin รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. Miss Liang Liqiong รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชวนำกร เชยลำ รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๎์  การขงขันลารืไองจากภาพภาษาญีไปุ่น ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงรัตติยำ ศิริวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวจนนภำ ทัสตมต รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

/3. Mrs.Keiko Ando  ... 



๏๏ 

 

๏. Mrs.Keiko Ando รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. MissFuiyu Hanzawa รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. Mr.Keiichi Seto รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวอมรรัตนຏ อนุพงศำนกุูล รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๎ํ  การขงขันลารืไองจากภาพภาษาฝรัไงศส ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงอังสนำ ฉำยดิลก รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววรัญญำ จันทรຏธีระรจนຏ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. Ms.Flavie Lepoutre มหำวิทยำลัยมฟງำหลวง กรรมกำร 

๐. นำยอรำม คนสิน มหำวิทยำลัยพะยำ กรรมกำร 

๑. นำยจักรพงษຏ กยสมบูรณຏ มหำวิทยำลัยพะยำ กรรมกำร 

๒. นำงศรีเพร ชัยวิริยะ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๎๎ การขงขันตอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสวิร์ด) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวปรำรถนำ ศรีบุญรือง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพัชรำพร ยำนะรือง รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสนธยำ พิมพຏงิน รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงวรรณลี สำวะดี รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวนภสัรำภรณຏ ธีระวงศำนุรักษຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวสำวิตรี ศรีสุวรรณ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวธนพร มณีรัตนຏ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยศรำวุธ นๅ ำสำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๐.๎๔  การขงขันตอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสวิร์ด) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงศรีสุนียຏ กันทำดช รงรียนชียงสนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงจันทนำ วีรศิลป์ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยนิตยำ รือนสังขຏ รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๐. นำงสุวรรณำ มณีมัย รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยเพฑูรยຏ ประดิษฐຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงนิลบล จันทรຏสด รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๓. นำงสำวพชิญนนัทຏ วฒันำจำรุรัศมี รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงจำรุณี ตำค ำ รงรียน พำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 

/4.5 กลุมสำระ.. ... 



๏๐ 

 

 ๐.๑ กลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 

๐.๑.ํ  การประกวดพลงคุณธรรม ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำยจงรักษຏ ชัยบำล รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกษม ปຂมปำ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงตือน฿จ เชยศิลป์ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงอัญชิษฐำ ตนภู รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงสำววรรณพใญ จิรธีระพันธຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.๎ การประกวดพลงคุณธรรม ม.๐-ม.๒  
ํ. นำงสิงหຏทอง ชำวค ำขต รงรียนมจันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมควร จำรุธนภัทร รงรียนปຆำดดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงวันพร อะทะเชย รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนิชำพร ดอนดง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำยสำริกำ นำมืองรักษຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

     ๐.๑.๏  การประกวดครงงานคุณธรรม ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงกรกมล บุญทรง รงรียนปลຌองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสำกล มะหิธิ รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงนันทนำ ค ำฝัຕน รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำววรรณภำ ทะอินทรຏ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสุรียຏภรณຏ ศรีค ำ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวนิภำภรณຏ ธนัญชัย รงรียนจันจวຌำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงอุเรวรรณ ปลงรัศมี รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.๐ การประกวดครงงานคุณธรรม ม.๐-ม.๒  
ํ. นำยวสันตຏ สรรพสุข รงรียนชียงของวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวศุทธຏนัชชำ สำรนันทຏ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยพิทักษຏ เชยสถำน รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยพงศຏศักดิ์ ปันกຌว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยนิรุตตຏ กองตุม รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๒. นำงกรกนก อุนบຌำน รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๓. นำงพิชยำ วีระพงษຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.5.5 กำรประกวด... 



๏๑ 

 

๐.๑.๑ การประกวดภาพยนตร์สัๅน ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงสำววำสนำ สด฿ส รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. วำทีไ ร.ต.บรรจงฤทธิ์ สุทธสม รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยตรรถพงศຏ ธรรมรังษี รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำยบรรจง จิตตค ำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำยสิทธิศักดิ์ สนขืไอน รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.๒  การประกวดภาพยนตร์สัๅน ม.๐-ม.๒  
ํ. นำยจุลดิษฐຏ วีรศิลป์ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยชำนันทຏ สุวันน รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยรืองรจนຏ กลิไนหอม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสุริยำ ออนหนองหวຌำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวบัญชรี ณ ล ำพูน รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.๓  การประกวดละครคุณธรรม ม.ํ-ม.๒  
ํ. นำงสุภำพร กຌวจันทรຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววรัฎฐยำ ทวีสุข รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยอภิวัฒนຏ อะภิวงษำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยวำยุ สมบูรณຏ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวสุรำงคຏ อุสำหะ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.๔  การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.ํ-ม.๒  
ํ. นำยสมรตน วิริจินดำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงปรียำ สทอง รงรียนพญำมใงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยคมพชร รำชคม รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำยจิรพงษຏ ยองพชร รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.๕  การประกวดลานิทานคุณธรรม ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงยุดำพรรณຏ ธำดำสถียร รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพชรอ ำเพ นวะมะวัฒนຏ รงรียนพญำมใงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงอรุณี ฿จกลຌำ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสุภำพร ค ำจีนะ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงศิรินทิพยຏ ทัน฿จ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.5.10 กำรประกวด  ... 



๏๒ 

 

๐.๑.ํ์  การประกวดลานิทานคุณธรรม ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงสำวสุจนิตຏ ตำละกำญจนวัฒนຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยพงศธร ฟองฟู รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวณียຏ ศรีธินนทຏ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยวรำกร ปัญญำค ำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสุวัจนำ กຌวกัน฿จ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.ํํ  การประกวดมารยาทเทย ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงสำวจุฑำมำศ ทຌำวมณี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงศิรำรัตนຏ กรรมสิทธิ์ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงจันทรຏจิรำ หัตถกอง รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณรงคຏฤทธิ์ เชยะวุฑฒิกุล รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยปฏญิำณ หลำบมำลำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.ํ๎  การประกวดมารยาทเทย ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงสำวอัมพำ ปณะกำร รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงอ ำพร สกุลวงศຏธนำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวรำตรี ชำงปัด รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวอภิญญำ จันทรຏอิน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำววิเลลักษณຏ ขันจันทรຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๑.ํ๏ การประกวดสวดมนต์ปลอังกฤษ ม.ํ-ม.๒   
ํ. นำยชัยนันทຏ จินะพรม รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงวิเล สำรธนกุล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยดอน วงศຏ฿หญ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำงจิรำพร สงปรง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำยฉลิม งินสม รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. Mr.Micheal Brier รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๓. พระปลัดสิทธิชัย สิริภทฺฑ ลขำนุกำรรองจຌำคณะอ ำภอมลำว กรรมกำร 

๔. นำงสำวนฤมล ทองสำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 

 

 

/4.6 กลุมสำระกำรรียนรูຌ... 



๏๓ 

 

 ๐.๒  กลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาละพลศึกษา 

๐.๒.ํ  การขงขันอรบิก ม.ํ-ม.๒   
ํ. นำงสุขกำย ยุวกุล รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสุวิมล ธิวรรณຏ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกระจำง หลักค ำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำยคุณวิทยຏ พิงค ำขำ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวพใญศรี เชยยะ รงรียนชียงรำยวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพพรรธนຏ มณีรัตนຏ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๓. นำงสำวสุภำภรณຏ ปะรุมรัมยຏ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๒.๎  การขงขันคีตะมวยเทย ม.ํ-ม.๒   
ํ. นำยสุทัศนຏ สำยตรง รงรียนวียงชัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยบุญสริฐ งำมข ำ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยอนุชำ กำบสนิท รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยทินกร กຌวประทุม รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคมรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำยจริญ สงจันทรຏ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๒. นำยสนหຏ สุธรรม รงรียนบຌำนดຌำยทพกำญจนำอุปถัมป์ กรรมกำร 

๓. สิบอกสงกรำนตຏ ยัไงยืน รงรียนองคຏกำรบริหำรสวนจงัหวัดชียงรำย กรรมกำร 

๔. นำยเกรสิทธิ์ ยสิทธิ์ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๒.๏  การขงขันตอบปัญหาสุขศึกษาละพลศึกษา ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำยวุฒิพงษຏ พชรนิล รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยยงศิลป์ ลิศรัตนคำม รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. วำทีไ ร.ต.วีรพงศຏ ปຂนะจริญ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยวรวุฒิ วัฒนำ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวทัศนียຏ ทพค ำลือ รงรียนทศบำล ๒ นครชียงรำย กรรมกำร 

๒. นำยชยัปติ์ ชุมมัธยำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

  ๐.๒.๐  การขงขันตอบปัญหาสุขศึกษาละพลศึกษา ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยเพรจนຏ ลิศพลำนันตຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยชำติชำย เตรพิริยะ รงรียนชียงสนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสมบัติ สมกຌว รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำยจักรพล ... 



๏๔ 

 

๐. นำยจักรพล ธินชัย รงรียนดใกดีพิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยธนพล ดำนวิวัฒนຏวงศຏ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. วำทีไรຌอยตรีถนอมศรี ชยชนะ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

 ๐.๓  กลุมสาระการรียนรูຌการงานอาชีพละทคนลยี 

๐.๓.ํ  การขงขันประดิษฐ์ของ฿ชຌจากวัสดุธรรมชาติ฿นทຌองถิไน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยชำลี มะนวรรณຏ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยพงศຏสุชน พิพัฒธนปำณคุณ รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยณรงคຏ ดำรำรัตนຏ รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐชนน ศรีมือง รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๑. นำยพรพัฒ ปำนยຌม รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยศักดำ ยำรังษี รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.๎  การขงขันประดิษฐ์ของ฿ชຌจากวัสดุธรรมชาติ฿นทຌองถิไน ม.๐-ม.๒  
ํ. นำยสมจิตร ธิมำเชย รงรียนพญำมใงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสงำ วิชำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสวัสดิ์ หลีไยมทอผำพุทธิ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐชนน ศรีมือง รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๑. นำยทวีวัฒนຏ หลำภักดี รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยนิคม กำวิละ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยประสริฐ ผำมัไง รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.๏  การขงขันจักสานเมຌเผ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. วำทีไรຌอยตรีสุพัฒนຏ ลังกำกຌว รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยนิคม กำวิละ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมิไงขวัญ ทพวงคຏ รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยธีระ อะทะวงศำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

๑. นำยทวีวัฒนຏ หลำภักดี รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยษิณ  ธรรมสรำงกุล รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

 

   
/4.7.4 กำรขงขัน... 



๏๕ 

 

   ๐.๓.๐  การขงขันจักสานเมຌเผ ม.๐-ม.๒  
ํ. นำงพรรณพใญ คิดอำน รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงล ำดวน มะนชัย รงรียนขุนตำลวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยศักดำ ยำรังษี รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยประสริฐ ผำมัไง รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๑. นำยนุสรำ ทียนประดิษฐຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.๑  การขงขันประดิษฐ์กระทงดอกเมຌธูปทียนพ ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำยสุรินทรຏ คันธวังอินทรຏ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงล ำดวน มะนชัย รงรียนขุนตำลวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวรังสิมำรัตนຏ กิดชืไน รงรียนบຌำนทิดเทย กรรมกำร 

๐. นำงอัญชลี ดำนพนัง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงอ ำพร ชัยศิลบุญ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.๒  การขงขันประดิษฐ์บายศรีสูขวัญ ม.๐-ม.๒  
ํ. นำงอภิญญำ ยอดชียงค ำ รงรียนมตไ ำตำดควันวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสุรินทรຏ คันธวังอินทรຏ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงอัญชลี ดำนพนัง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงอ ำพร ชัยศิลบุญ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงพิชญำภำ วงศຏเชย รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.๓  การประกวดครงงานอาชีพ ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำยอุทัย พรพิกุล รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกนกทองศิลป์ จันทรຏฟัດน รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยวิชัย อุนมหำวรรณຏ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำงสำวสุกัญญำ ชติวรรณพร รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๑. นำงสำวตือนพใญ ออนตำสง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.๔  การประกวดครงงานอาชีพ ม.๐-ม.๒  
ํ. นำยสังคม ณ นำน รงรียนเมຌยำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยวัชรพงษຏ วงคຏทพ รงรียนวียงกนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยวุฒิกร ขใงพันธຏ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๐. นำยประสิทธิ์ วงคຏงำม รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงมัณฑนำ บัวประสริฐ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 

/4.7.9 กำรขงขัน... 



๐์ 

 

๐.๓.๕  การขงขันการจัดสวนถาดบบชืๅน ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำยวรวิทยຏ ค ำหลวง รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยพิทยำ สงนิล รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยชัชวำลยຏ บุญกอง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำยพงษຏสิทธิ์ นันทยำ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยนิรันดรຏ วงศຏวุฒิ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ์  การขงขันการจัดสวนกຌว ม.๐-ม.๒   
ํ. นำยจษฎำ สุวรรณปัญญำ รงรียนจันจวຌำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวสุรียຏ ศรีลำวຏ รงรียนวำวีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวภำพิมล สุดงำม รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำยเชยรัตนຏ พรมสน รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสงำ วิชำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํํ  การประกวดปรรูปอาหาร ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงสำวกลอมจิตรຏ วงศຏสำรภี รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำง วิลำวัลยຏ วิศษวหำร รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำววรำพร บุญมี รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำงสำวขมินทรำ ชุมมัธยำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงปุณญำภรณຏ สงจันทรຏ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ๎  การประกวดปรรูปอาหาร ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงกลอมจิตรຏ วงคຏสำรภี รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพรพรรณ ค ำมนะ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวอภิลดำ ขันค ำ รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวขมินทรำ ชุมมัธยำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงบณุญำภรณຏ สงจันทรຏ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ๏  การขงขันท าอาหาร นๅ าพริก ผักสด ครืไองคียง ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงธนวรรณ สลุักขณำนุรักษຏ รงรียนสุลักขณำนุรักษຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงนำฏสุดำ ฿จค ำ รงรียนวียงกนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสินีนำฎ ชัยขต รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงวรินทร หนอกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงพิชญำภำ วงศຏเชย รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 

/4.7.14. กำรขงขัน  ... 



๐ํ 

 

๐.๓.ํ๐  การขงขันท าอาหาร นๅ าพริก ผักสด ครืไองคียง ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงสุภำ ชนะกุล รงรียนมใงรำยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงอรุณี อึๅงตระกูล รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวภัทรຏธิชวี ปຂน฿จ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงวิลำวัลยຏ วิศษวหำร รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงมนรัก นวะบุศยຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ๑  การขงขันท าอาหารคาวหวานพืไอสุขภาพ ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงสุภำ ชุชนะกุล รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพรรณพใญ คิดอำน รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงรณู ปำนกลำง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวกนิษฐำ ฟองจ ำ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวปຂດนกຌว ยำนะจิตร รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ๒  การขงขันท าอาหารคาวหวานพืไอสุขภาพ ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงนำฏสุดำ ฿จค ำ รงรียนวียงกนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพัชรี คงพันธຏ รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงพรรณพใญ คิดอำน รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำงรณู ปำนกลำง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๑. นำงวรินทร หนอกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ๓  การขงขันการกะสลักผักผลเมຌ ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงสงทียน กศัย รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงอรุณ สมอหมือน รงรียนจันจวຌำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสุชำดำ ฿จตุຌย รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยนัทพงศຏ ยะถำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงสำวปຂດนกຌว ยำนะจิตร รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๓.ํ๔  การขงขันการกะสลักผักผลเมຌ ม.๐-ม.๒   
ํ. นำงพรสุดำ กຌวหลຌำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงธนวรรณ สลุักขณำนุรักษຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงจิตรีณี รุงสวัสดิ์ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยนรินทรຏธัช อินทรຏวรรณ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงดรุณี ตชะตำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
 

/4.8  หุนยนต์  ... 



๐๎ 

 

 ๐.๔  หุนยนต์ 
๐.๔.ํ  การขงขันหุนยนต์ระดับสูง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยชริน ณ พิกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๎. นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐.๔.๎  การขงขันหุนยนต์ระดับสูง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชริน ณ พิกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๎. นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐.๔.๏  การขงขันหุนยนต์ระดับกลาง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยชริน ณ พิกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๎. นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐.๔.๐  การขงขันหุนยนต์ระดับกลาง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชริน ณ พิกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๎. นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐.๔.๑  การขงขันหุนยนต์ระดับพืๅนฐาน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยชริน ณ พิกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงวิเลลักษณຏ ประทศรัตนຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยสุมธ ชำญวัฒนำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๔.๒  การขงขันหุนยนต์ระดับพืๅนฐาน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชริน ณ พิกุล รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยณัฐวุฒิ คงกຌว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๔.๓  การประกวดครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยชวลิต ชัยชนะ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๎. นำยทวีศักดิ์ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๐.๔.๔  การประกวดครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชวลิต ชัยชนะ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยทวีศักดิ์ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๏. นำยณรงคຏดช ชัยวรรณำ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

  
/4.9  คอมพิวตอร์  ... 



๐๏ 

 

 ๐.๕  คอมพิวตอร์ 
๐.๕.ํ  การขงขันการสรຌางการ์ตูนอนิมชัไน (๎D Animation) ม.ํ-ม.๏  

ํ. นำงสำวยุวนุช ปักษิน รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวอัญชลี ทะวงศຏอำรี รงรียนพญำมใงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกสินทรຏ เชยชมภู รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวชลิตตำ ค ำมูล รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสัจจำ ทะนัน฿จ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.๎  การขงขันการออกบบสิไงของครืไอง฿ชຌดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์ ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำงวิเลลักษณຏ กรงจักรຏ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยชนกันตຏ กิจรักษຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงลดำวัลยຏ ค ำปวน รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวกลอย฿จ สุทธิทรัพยຏ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสัจจำ ทะนัน฿จ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงอรุณรัตนຏ กนจันทรຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยธนวัฒนຏ สุภำรัตนຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.๏  การขงขันการออกบบสิไงของครืไอง฿ชຌดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์ ม.๐-ม.๒  
ํ. นำงรัตนำ มำกสุข รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมควร ธรรมำกำศ รงรียนมสรวยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยจักรกฤษณຏ สมบูรณຏ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนัดดำ กຍำทอง รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวยุวนุช ปักษิณ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๒. นำยตຌง หนอกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยศุถชค สงทอง รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.๐  การขงขันการสรຌางกมสรຌางสรรค์จากคอมพิวตอร์ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงมำลี มนำคม รงรียนปลຌองวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยยธิน ศิริอຌย รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงกัลยำ ทพส รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยธนวัฒนຏ สุภำรัตนຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยศิวกร กำนันตำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.9.5 กำรขงขัน... 



๐๐ 

 

๐.๕.๑  การขงขันการสรຌางกมสรຌางสรรค์จากคอมพิวตอร์ ม.๐-ม.๒  
ํ. นำงมนัสชนก ตำมวงคຏ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยตຌง หนอกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยปฏิวธ อินทรຏต รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนริศรำ พรมมินทรຏ รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๑. นำยปรำกำร ชัยชุมภู รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๒. นำยศิวกร กำนันตำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.๒  การขงขันการสรຌางหนังสืออิลใกทรอนิกส์ (E-book) ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำงสำวจิรำภรณຏ บัๅงงิน รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวสุกัญญำ วงคຏชัย รงรียนชียงของวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงภัทรำนิชฐຏ ตำวงศຏศรี รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสมควร ธรรมำกำศ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวกษมำพร ปัญญำสุ รงรียนลูกรักชียงของ กรรมกำร 

๒. นำยเกรวิชญຏ ริจนำ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยนิรุด เชยกษม รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวชมพูนุท ก ำลังชำญ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงสุจิตรำ จຌวิสอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.๓  การขงขันการสรຌาง Webpage ประภท Text Editor ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำยบุญชิง นำมวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวหนึไงฤทัย ล ำดวง รงรียนปຆำดดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยพงศธร สำย฿จ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำยรัฐขต ตำนันทຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยศุภลิศ ทำมวง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยนิรุด เชยกษม รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวกนกพร จ ำปำ รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๔. นำงพัชรกันยຏ กุลประภัสสรຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

    ๐.๕.๔  การขงขันการสรຌาง Webpage ประภท Web Editor ม.ํ-ม.๏  
ํ. นำยชวลิต ธิจันดำ รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพิกุล รำช฿จยำ รงรียนดอยงำมวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

/3. นำยอนภุำพ... 



๐๑ 

 

๏. นำยอนภุำพ มงคล รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวจรรยำ มณีค ำ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวดำรำทอง ลิกกำร รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๒. วำทีไรຌอยตรีทรงธรรม ชินะกุล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.๕  การขงขันการสรຌาง Webpage ประภท Web Editor ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยรังสันติ์ บุญค ำ รงรียนยำงฮอมวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงภัทรำนิชฐຏ ตำวงศຏศรี รงรียนวัดถๅ ำปลำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวชฎำพร ขนทอง รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำงสำวจรรยำ มณีค ำ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวอุษณิษำ มหำวรรณຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยปกรณຏกฤช กันทะลิศ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.ํ์  การขงขันการสรຌาง Web Applications ม.๐-ม.๒   
ํ. นำยศรัญญู ปัญญำ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพิชชยำนำฎ รีรักษຏ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยฉลิมพล ชูสวัสดิกุล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยมนตຏชัย สีปຂน รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๑. นำงสำวบูรณำ วรรณอุต รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๒. นำยปกรณຏกฤช กันทะลิศ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.ํํ  การขงขันการขียนปรกรมดຌวยภาษาคอมพิวตอร์ ม.๐-ม.๒   
ํ. นำยทวีศักดิ์ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยอนุชิต ปรำหำ รงรียนชียงสนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมนตຏชัย สีปຂน รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๐. นำงสำวธัญญชล ทองสำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไรຌอยตรีสุรชษฐຏ กุลชัย รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยนิรุด เชยกษม รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.ํ๎  การประกวดครงงานคอมพิวตอร์ประภทซอฟต์วร์ ม.ํ-ม.๏   
ํ. นำงสุวภัทร ดຌวงดง รงรียนชียงสนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวกลอย฿จ สุทธิทรัพยຏ รงรียนมลำววิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยบญ ครือสำร รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำยอภิชัย... 



๐๒ 

 

๐. นำยอภิชัย สมบัติ฿หม รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงอรุณรัตนຏ กนจันทรຏ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวธัญญชล ทองสำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.ํ๏  การประกวดครงงานคอมพิวตอร์ประภทซอฟต์วร์ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงอกฤดี พันธุຏพิทยพทยຏ รงรียนทศบำล ๒ นครชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยนิมิตร เตรบุญรักษຏ รงรียนชียงสนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวนัดดำ กຍำทอง รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวชลิตตำ ค ำมูล รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงพัชรกันยຏ กุลประภัสสรຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.๕.ํ๐  การขงขันการตัดตอภาพยนตร์ ม.๐-ม.๒   
ํ. นำยณรงคຏ ทัญญำสัก รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคณกร ฉียบหลม รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยณัฐชนน ศรีมือง รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๐. นำงสำวอัชรำ รำชคม รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๑. นำงสำวจิรำภรณຏ บัๅงงิน รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยกิตติพงศຏ มงคลค ำ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๓. นำยศุภชค สงทอง รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

  

 ๐.ํ์  กลุมสาระการรียนรูຌศิลปศึกษา (ดนตรี) 
๐.ํ์.ํ  การขงขันดีไยวระนาดอก ม.ํ-ม.๏  

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎  การขงขันดีไยวระนาดอก ม.๐-ม.๒ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

/3. นำยจรัญ... 



๐๓ 

 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏  การขงขันดีไยวระนาดทุຌม ม.ํ-ม.๏ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐  การขงขันดีไยวระนาดทุຌม ม.๐-ม.๒ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๑  การขงขันดีไยวฆຌองวง฿หญ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๒  การขงขันดีไยวฆຌองวง฿หญ ม.๐-ม.๒ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำยณัฐพันธ์... 



๐๔ 

 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๓  การขงขันดีไยวฆຌองวงลใก ม.ํ-ม.๏ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๔  การขงขันดีไยวฆຌองวงลใก ม.๐-ม.๒ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๕  การขงขันดีไยวซอดຌวง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ์   การขงขันดีไยวซอดຌวง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรยีนตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำรชยีงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.10.11 กำรขงขัน... 



๐๕ 

 

      ๐.ํ์.ํํ   การขงขันดีไยวซออูຌ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ๎   การขงขันดีไยวซออูຌ   ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ๏  การขงขันดีไยวจะขຌ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 
๐.ํ์.ํ๐  การขงขันดีไยวจะขຌ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ๑  การขงขันดีไยวขิม ๓ หยอง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.10.16 กำรขงขัน... 



๑์ 

 

๐.ํ์.ํ๒  การขงขันดีไยวขิม ๓ หยอง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ  ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ๓  การขงขันดีไยวขลุยพียงออ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ๔  การขงขันดีไยวขลุยพียงออ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.ํ๕  การขงขันการขับรຌองพลงเทย ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎์  การขงขันการขับรຌองพลงเทย ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.10.21 กำรขงขัน... 



๑ํ 

 

๐.ํ์.๎ํ  การขงขันวงครืไองสายวงลใก ม.ํ-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศร ี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๎  การขงขันวงปี่พาทย์เมຌนวมผสมครืไองสายครืไองดีไยว ม.ํ-ม.๒ 

ํ. นำยพรหมมศวรຏ สรรพศรี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๏  การขงขันวงปี่พาทย์เมຌขใงครืไองคู ม.ํ-ม.๒ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๐  การขงขันวงอังกะลุง ม.ํ-ม.๒ 

ํ. วำทีไ ร.ต.ศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๑  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยสุทพ มนสมุทร รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสิงหຏทอง ลีไยมกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

/3. นำยสุรชษฐ์... 



๑๎ 

 

๏. นำยสุรชษฐຏ มำปลูก รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยกงกวี ชมภูกຌว รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสัญญำ วงคຏประสิทธิ์ รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยวัชรพงษຏ สมศักดิ์ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๒   การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยสุทพ มนสมุทร รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสิงหຏทอง ลีไยมกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสุรชษฐຏ มำปลูก รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยกงกวี ชมภูกຌว รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสัญญำ วงคຏประสิทธิ์ รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยวัชรพงษຏ สมศักดิ์ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๔  การขงขันวงดนตรีลูกทุง ประภททีม ข ม.ํ-ม.๒ 

ํ. นำยสุทพ มนสมุทร รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสิงหຏทอง ลีไยมกຌว รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสุรชษฐຏ มำปลูก รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยกงกวี ชมภูกຌว รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยสัญญำ วงคຏประสิทธิ์ รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยวัชรพงษຏ สมศักดิ์ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๎๕  การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทชาย ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยอิทธิชำย ณ ล ำปำง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. วำทีไ ร.ต.อกรำช ผำมือง รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏์  การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทชาย ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชัยสิทธิ์ จันตำลก รงรียนนครวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสุวิชำ กลຌำยิไง รงรียนลูกรักชียงของ กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.10.31 กำรขงขัน... 



๑๏ 

 

๐.ํ์.๏ํ  การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทหญิง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวทัศนียຏ พูลจริญ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวสุชำดำ ยอดมคี รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยวินัย ค ำยันตຏ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๎  การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทหญิง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยสมควร ชืๅอสะอำด รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยมนช อรัญญะวงคຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๏   การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภทชาย ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยสัณหຏ กฏญำ รงรียนพำนพิศษพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยจักธกำนตຏ ดงสนัไน รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๐ การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภทชาย ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยสำยัณหຏ บุญนิล รงรียนวียงชัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกิตติ พธิสิทธิ์ รงรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๑  การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภทหญิง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยสมควร ชืๅอสะอำด รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวมลฤดี อยูพันธຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๒  การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภทหญิง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวรำวุธ ฿สวรรณຏ รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย ชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวสุชำดำ ยอดมค ี รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๓  การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทชาย ม.ํ-ม.๏ 

ํ. วำทีไรຌอยตรีจุฑำรัตนຏ นิลขง รงรียนบຌำนทอดเทย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวอุบลรัตนຏ จับ฿จนำย รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

 
/4.10.38 กำรขงขัน... 



๑๐ 

 

๐.ํ์.๏๔  การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทชาย ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชัยพฤษ ทุกขนิรธ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกงกวี ชมภูกຌว รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๏๕  การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทหญิง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยพิสุทธิ์ รำญรอน รงรียนเมຌยำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสุวิชำ กลຌำยิไง รงรียนลูกรักชียงของ กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐์  การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทหญิง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวรชษฐຏ ยะอนันตຏ รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

      ๐.ํ์.๐ํ  การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ ประภทชาย ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยอิทธิชำย ณ ล ำปำง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. วำทีไ ร.ต.อกรำช ผำมือง รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๎ การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ ประภทชาย ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยกฤษณຏ ณ ล ำปำง รงรียนชียงสนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสัณหຏ กฎญำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ลออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๏  การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ ประภทหญิง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยวัชรพงษຏ สมศักดิ์ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ลออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๐  การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ ประภทหญิง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยชัยสิทธิ์ จันตำลก รงรียนนครวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวมลฤดี อยูพันธຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำงสำวอังคณำ ลออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๑  การประกวดดนตรีประภทวงครืไองลม (Wind Ensemble) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยวุฒินัย ประชำนุครำะหຏ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยวัชรพงษຏ วิชำ รงรียนสำธิต ม.รำชภฏั ชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

/3. วำทีไ ร.ต.จุฑำรัตน์... 



๑๑ 

 

๏. วำทีไ ร.ต.จุฑำรัตนຏ นิลขง รงรียนบຌำนทอดเทย กรรมกำร 

๐. นำยวัฒนຏ ลำพิงคຏ รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๑. นำยคณิศร ชครุงวัฒธนำ รงรียนบຌำนสันทรำย กรรมกำร 

๒. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๒  การประกวดดนตรีประภทวงครืไองลม (Wind Ensemble) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวุฒินัย ประชำนุครำะหຏ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยวัชรพงษຏ วิชำ รงรียนสำธิต ม.รำชภฏั ชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. วำทีไ ร.ต.จุฑำรัตนຏ นิลขง รงรียนบຌำนทอดเทย กรรมกำร 

๐. นำยวัฒนຏ ลำพิงคຏ รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๑. นำยคณิศร ชครุงวัฒธนำ รงรียนบຌำนสันทรำย กรรมกำร 

๒. นำงสำวอังคณำ ละออ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๓  การประกวดขับขานประสานสียง ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวอัญชลี มฆวิบูลยຏ รงรียนบຌำนทอดเทย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสุรชษฐຏ มฆอำกำศ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวอังคณำ ลออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๔  การประกวดขับขานประสานสียง ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวอัญชลี มฆวิบูลยຏ รงรียนบຌำนทอดเทย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสุรชษฐຏ มฆอำกำศ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวอังคณำ ลออ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๐๕  ดีไยวสะลຌอ เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำยศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

/4.10.50 ดีไยวซึง... 



๑๒ 

 

๐.ํ์.๑์  ดีไยวซึง เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำยธนันทຏชัย จันทรຏหลຌำ รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงดวงฤดี บุญรือง รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสมบุญ เชยวงคຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนุชรินทรຏ ปำมูล รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๑ํ  ดีไยวขลุย เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสมศักดิ์ ชำงศิลป์ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยคุณวัฒนຏ กຌววิฑูรยຏ รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๐. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำร 

๑. วำทีไ ร.ต.อำทิตยຏ ดอยบรรจบ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ์.๑๎  วงดนตรีพืๅนมือง เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำยธนันทຏชัย จันทรຏหลຌำ รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยศำทิตยຏ ประสริฐ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยจรัญ เชยวงคຏษำ รงรียนวียงชียงรุຌงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยณัฐพันธຏ อิสระด ำรง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยจีรภัทร ลือชัย รงรียนวัดหมืองงำพิศษวิทยำ กรรมกำร 

๒. นำยบดินทรຏ ทัฬหิกรณຏ รงรียนศึกษำสงคำระหຏมจัน กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

 ๐.ํํ  กลุมสาระการรียนรูຌศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 
๐.ํํ.ํ   การขงขัน "ศิลป์สรຌางสรรค์" ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวกสร จริญยิไง รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงจิรำพร ข ำกนก รงรียนดอนชัยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยบริสุทธิ์ อักษรดิษฐຏ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยพินิจ ตำจีน รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยรัฐพล หดขุนทด รงรียนบຌำนดຌำยทพกำญจนำ กรรมกำร 

๒. นำยกวิท รักทรงธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.11.2 กำรขงขัน... 



๑๓ 

 

๐.ํํ.๎  การขงขัน "ศิลป์สรຌางสรรค์" ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยกฤตำคม ปมกิตติ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวนฤมล อุนรือน รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยณรงคຏ ฿จตุຌย รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยประกิจ ค ำกຌอกຌว รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๑. นำยประจักษຏ รจนสุวรรณ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยรืองดช ผิวพรรณ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๏  การขงขันวาดภาพระบายสี ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยกียรติเกร ทนันชัย รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคมสัน ลำภ฿หญ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกฤษฎำ รักษำศิลป์ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำยชนะพงษຏ ถำวร รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยธนกร พันธะกษม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๐  การขงขันวาดภาพระบายสี ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงกุหลำบ กิดสิน รงรียนบຌำนหຌวยเรสำมัคคี ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยกฤษณะชัย ฿จถิง รงรียนสันติคีรีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวพรสวรรคຏ ทวีสวัสดิ์ รงรียนบຌำนทอดเทย กรรมกำร 

๐. นำงสำววรำภรณຏ สอนบรรดิ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยณัฐพันธຏ ยอดรักษຏ รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๒. นำยวัชชพันธຏ บุญณลัย รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๑  การขงขันขียนภาพเทยประพณี ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยปรำมทยຏ บุญทอง รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวกสร จริญยิไง รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ รองประธำนกรรมกำร 

/3. นำยสำยันต์... 



๑๔ 

 

๏. นำยสำยันตຏ กันทะดช รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยชนะพงษຏ ถำวร รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยกียรติเกร ทนันชัย รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย ชียงรำย กรรมกำร 

๒. นำงสำวฉัตรฤดี หลำยนำสำร รงรียนนุชนำถอนุสรณຏ กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๒  การขงขันขียนภาพเทยประพณี ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยอดุลยຏ สลักลำย รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

2. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๏. วำทีไ ร.ต.ฉลิมพล ผำตຍะ฿จ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยวัชชพันธຏ บุญณลัย รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวนฤมล อุนรือน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยวิริทธิพล ค ำลือ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

7. นำยวิสิทธิ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๓  การขงขันขียนภาพจิตรกรรมเทยสีอกรงค์ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยกฤษฎำ รักษำศิลป์ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยอุกฤษ ยำงทำเมຌ รงรียนทศบำล ๒ นครชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวชฎำรัตนຏ มำลัย รงรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำงสำวรัชฎำภรณຏ ปຂດนตำติๆบ รงรียนวัดอ ำมำตยຏวิทยำ กรรมกำร 

๑. นำยกฤตำคม ปมกิตติ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงจิรำพร ข ำกนก รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๔  การขงขันขียนภาพจิตรกรรมเทยสีอกรงค์ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยภักดี เชยวรรณຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยประจักษຏ รจนสุวรรณ รงรียนมจันวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. วำทีไรຌอยตรีฉลิมพล ผำตຍะ฿จ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยกฤตำคม ปมกิตติ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยพิชิตศิลป์ ปຂດนค ำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

/6. นำยสุทธิกียรติ... 



๑๕ 

 

๒. นำยสุทธิกียรติ ฿สสอำด รงรียนสันติวิทยำ กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.๕  การขงขันสรຌางสรรค์ภาพดຌวยการปะติด ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยประกิจ ค ำกຌอกຌว รงรียนพำนพิศษพิทยำ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำววรำภรณຏ สอนบรรดิ รงรียนชียงของวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงปຂติยำ สุวรรณรังสี รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงพรสวรรคຏ กัมพลำนนทຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ กรรมกำร 

๑. นำยกบินทรຏ ตชวงศຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวขมนิจ วังสำรຏ รงรียนบຌำนทอดเทย กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยวิสิทธิ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.ํ์  การขงขันวาดภาพลายสຌน (Drawing) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงอัจฉรำพร ยำรังสี รงรียนมจดียຏวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงพรสวรรคຏ กัมพลำนนทຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสมบัติ ทียนลใก รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๐. นำยชรำพันธຏ ดวงปำกดี รงรียนรำชประชำนุครำะหຏ ํ๑ กรรมกำร 

๑. นำยสมศักดิ์ ฿จทีไยง รงรียนยำงฮอมวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยพิชิตศิลป์ ปຂດนค ำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๓. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยวิสิทธิ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.ํํ   การขงขันวาดภาพลายสຌน (Drawing) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยภักดี เชยวรรณ์ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตร์ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยศุภกำนต์ ตุนหนิๅว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสำยันต์ กันทะดช รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยจักรกฤษ หมัไนหมำย รงรียนด ำรงรำษฎร์สงครำะห์ กรรมกำร 

๑. นำยกฤตำคม ปมกิตติ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

6. นำยธนกร พันธะกษม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

7. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

8. นำยวิสิทธิ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.11.12 กำรขงขัน... 



๒์ 

 

๐.ํํ.ํ๎  การขงขันประติมากรรม ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยจักรกฤษ หมัไนหมำย รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยคมสัน ลำภ฿หญ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยรืองดช ผิวพรรณ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยกวิท รักษຏทรงธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงกุหลำบ กิดสิน รงรียนหຌวยเรสำมัคคี กรรมกำร 

๒. นำยธนกร พันธะกษม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๓. วำทีไ ร.ต.ฉลิมพล ผำตຍะ฿จ รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยวิสิทธิ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํํ.ํ๏  การขงขันประติมากรรม ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยศุภกำนต์ ตุนหนิๅว รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยณรงค์ ฿จตุຌย รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสิทธิชัย ธรรมสิทธิ ์ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

4. นำยสมบัติ ทียนลใก รงรียนศึกษำสงครำะห์มจัน กรรมกำร 

5. นำงอัจฉรำพร ยำรังสี รงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

6. นำยกฤษณะชัย ฿จถิง รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

7. นำยบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

8. นำงชลลดำ ขำวงำม รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

9. นำยวิสิทธิ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

 ๐.ํ๎  กลุมสาระการรียนรูຌศิลปศึกษา (นาฎศิลป์) 
๐.ํ๎.ํ  การขงขันร าวงมาตรฐาน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงณศพร สมมัไน รงรียนหຌวยสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยพงษຏกรำนตຏ สงรจนຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวนรนิทรຏทิพยຏ ปัญญำชัยจริญ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงนิติกำนตຏ ฟองวำริน รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรพิมล ณ ค ำ รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๓. นำงสำวพัชรำพร ผลัด฿หม รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.12.2 กำรขงขัน... 



๒ํ 

 

๐.ํ๎.๎  การขงขันร าวงมาตรฐาน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงณศพร สมมัไน รงรียนหຌวยสักวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงรัชนีกรณຏ หลำภักดี รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวพิภำพร ค ำนวล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสุญำณี ยใน฿จ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวสุขนิษฐຏ ยำละ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวพัชรำพร ผลัด฿หม รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๎.๏  การขงขันระบ ามาตรฐาน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงปຂติญำ สวรรณรังสี รงรียนชียงสนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงศศิสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงรัชนีกรณຏ หลำภักดี รงรียนขุนตำลวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสุรชัย ค ำสุ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสุญำณี ยใน฿จ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๎.๐  การขงขันระบ ามาตรฐาน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยสุรชัย ค ำสุ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงศศิสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงรัชนีกรณຏ หลำภักดี รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

๐. นำงสุกันยำ อินทิม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยพงษຏกรำนตຏ สงรจนຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๎.๑  การขงขันนาฏศิลป์เทยอนุรักษ์ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงศศิสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสุรชัย ค ำสุ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวพัชรำพร ผลัด฿หม รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงณัชชำ นวรัตนຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๑. นำงสำวพิภำพร ค ำนวล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.12.6 กำรขงขัน... 



๒๎ 

 

๐.ํ๎.๒ การขงขันนาฏศิลป์เทยอนุรักษ์ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงศศิสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงปຂติญำ สุวรรณรังสี รงรียนชียงสนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวสุขนิษฐຏ ยำละ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสุญำณี ยใน฿จ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงสุกันยำ อินทิม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๎.๓  การขงขันนาฏศิลป์เทยสรຌางสรรค์ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงศศิสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสุรชัย ค ำสุ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวพัชรำพร ผลัด฿หม รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงณัชชำ นวรัตนຏ รงรียนศึกษำสงครำะหຏมจัน กรรมกำร 

๑. นำยพงษຏกรำนตຏ สงรจนຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๎.๔  การขงขันนาฏศิลป์เทยสรຌางสรรค์ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงศศิสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ รงรียนด ำรงรำษฏรຏสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสุรชัย ค ำสุ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวอทิตยำ สิทธิวงคຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๐. นำยสุรินทรຏ คันธวังอินทรຏ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสุกันยำ อินทิม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๎.๕  การขงขันการสดงตลก ม.ํ-ม.๒ 

ํ. นำงณศพร สมมัไน รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงนิติกำนตຏ ฟองวำริน รงรียนชียงสนวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวพรพิมล ณ ค ำ รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๐. นำยสุรินทรຏ คันธวังอินทรຏ รงรียนสันติคีรีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวสุขนิษฐຏ ยำละ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

/4.12.10  กำรขงขัน... 



๒๏ 

 

๐.ํ๎.ํ์   การขงขันการสดงมายากล ม.ํ-ม.๒ 

ํ. นำงวิภำณี รืองฉิม รงรียนตรียมอุดมพัฒนำกำรชียงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวอทิตยำ สิทธิวงคຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวนรนิทรຏทิพยຏ ปัญญำชัยจริญ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวพัชรำพร ผลัด฿หม รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวสุขนิษฐຏ ยำละ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวพรวิภำ อุบลสถิตยຏ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

 ๐.ํ๏  กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

๐.ํ๏.ํ   การขงขันการจัดการคายพักรม ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยทรงศิลป์ ณ พิกุล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงรัตนำภรณຏ ฿จมำ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยพิชัย ยำมี รงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยสมควร จำรุธนภัทรຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยทวรำช กรกฎก ำจร รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงจำรียຏ กุณะ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำยพีรกิตติ์ ทองจือฐิติชติ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๔. นำยนำยเกรสิทธิ์ ปันวัง รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำยชยณัฐ สำรຏปำ รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

ํ์. นำยนรศรษฐ กันธิพรรณ รงรียนครสิตยีนเพศำลศำสตรຏ กรรมกำร 

ํํ. นำยจรูญ เชยวงคຏ ผูຌทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 

ํ๎. นำยวุฒิชัย ฿หมวงคຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำยปຂยะ กຌวหำญ รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำยบัญญัติ จำมรี รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำยประกิจ ค ำกຌอกຌว รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๒. นำยจิรศักดิ์ ดวงสุข รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๎  การขงขันการสรຌางอุปกรณ์พืไอ฿หຌบริการ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยสมพร มะกิ น รงรียนวียงกนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยสวง ผกำผล รงรียนพำนพิศษพิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

/3. นำยอนันต์... 



๒๐ 

 

๏. นำยอนันตຏ อวรรณำ รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยพีระ สประดิษฐຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยวุฒิพันธุຏ อิไนค ำ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยกิจจำ กลຌำวิศษ ผูຌทรงคุณวุฒ ิ กรรมกำร 

๓. นำยประจักษຏ ทำกຎอง รงรียนบຌำนซววิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำยเชยนคร ขุมค ำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๕. นำยพิพัฒนຏพงษຏ รุຌงดี รงรียนสหศำสตรຏศึกษำ กรรมกำร 

ํ์. นำยบัญญัติ จำมรี รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำยประกิจ ค ำกຌอกຌว รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๎. นำยจิรศักดิ์ ดวงสุข รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๏  การขงขันกิจกรรมสภานักรียน ม.ํ-ม.๒ 

ํ. นำยศิลำ ฉียบหลม รงรียนด ำรงรำษฏรสงครำะหຏ ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยบุญธรรม ทรัพยຏสิน รงรียนปลຌองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยสยำม จันตຍะวงคຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงกนกพร นตรอนงคຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยตรรกพงศຏ ธรรมรังษี รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๒. นำยทัตทพ จงอมรรัตนຏ รงรียนชียงสนวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงขวัญจิต เฝฝัน รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๔. นำงนันทภรณຏ ปลำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๐  การขงขันกิจกรรมนักรียนพืไอนทีไปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงอภิญญำ สุภำมณี รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกำญจนำ จนำพิระกนิฏฐຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม ๎ รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวจันทรຏพใญ เทย฿หม รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงกำบจันทรຏ จุมปำ รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงนำตยำ พรหมทศ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๑  การขงขันกิจกรรมนักรียนพืไอนทีไปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงจอมขวัญ สภำ รงรียนทิงวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงวิภำ อุทยำนุกูล รงรียนสำมัคคีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวศศิธร มูลดิน รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำงสรุีรตัน์... 



๒๑ 

 

๐. นำงสุรีรัตนຏ ศิริตันติวัฒนຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๑. นำงกรองนภำ ผกำผล รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๒  การประกวดหนังสือลมลใก ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยศุภวัจนຏ พรมตัน รงรียนนครวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวอีไยมฤทัย จวบประสพ รงรียนเมຌยำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวนุสรำ ทองดี รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวอังคณำ ขืไอนมฆ รงรียนเมຌยำวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวประภำพร อัตมะ รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงจันทรวัทนຏ พรมผอง รงรียนพญำมใงรำย กรรมกำร 

๓. นำงธีรนันทຏ หอนบุญหิม รงรียนตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย กรรมกำร 

๔. นำงสำวกษสุดำ จันดง รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๕. นำงดวงสมร ภำระ รงรียนทศบำล๒ นครชียงรำย กรรมกำร 

ํ์. นำงสำวศิริรัตนຏ ขัตทะขันธຏ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงกัลยำ ตชะ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ๎. นำงสำววลีรัตนຏ อำจนำสียว รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงฐิติชญำ จินะรำช รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำงสำวอัมพร อุดปງอ รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๑. นำงนภำภัช มຌำอุตสำหຏ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

ํ๒. นำงอรุณี ผอง฿ส รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย กรรมกำร 

ํ๓. นำงสำวปำณิตำ ตำตຍะค ำ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๔. นำยอุดม ยำรวง รงรียนด ำรงรำษฎรຏสงครำะหຏ กรรมกำร 

ํ๕. นำงสำววิลำสินี ทพวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๎์. นำงกำนตຏสินี สำค ำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๎ํ. นำงสำวนิลุบล ปัญญำทิพยຏ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๓   การประกวดหนังสือลมลใก ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงสำวพริๅมพรำ พฤกษมำศ รงรียนชียงสนวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวสำยพิน ปรำหำ รงรียนบຌำนซววิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวอริยำ วงคຏจริญ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวธัชกร จับ฿จนำย รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

/5. นำงสำวกัญชนิภำ... 



๒๒ 

 

๑. นำงสำวกัญชนิภำ วุฒินุช รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำวชฎำธำร ฿จกลຌำ รงรียนมสำยประสิทธิ์ศำสตรຏ กรรมกำร 

๓. นำงวำริณี จิตตຏสุวรรณ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม๎ กรรมกำร 

๔. นำงจิรภำ จันสติ รงรียนสหศำสตรຏศึกษำ กรรมกำร 

๕. นำงสำวจันดี ณรินทรຏ รงรียนทศบำล๒ นครชียงรำย กรรมกำร 

ํ์. นำงสุวรรณี ฿จซืไอ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํํ. นำงอรุณี ผอง฿ส รงรียนจุฬำภรณຏรำชวิทยำลัย กรรมกำร 

ํ๎. นำงพรทิพยຏ อิสสระภำพ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๏. นำงศศิธร วงคຏประดิษฐຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๐. นำยจิรำวุฒิ วงศຏพระครู รงรียนมจดียຏวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๑. นำยธรรมรัตนຏ นำมศิริ รงรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

ํ๒. นำงกัญชนิภำ วุฒินุช รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

ํ๓. นำงสำววิลำสินี ทพวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๔. นำงกำนตຏสินี สำค ำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

ํ๕. นำงสำวนิลุบล ปัญญำทิพยຏ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๔  การประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริมการอาน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงจันทรวัทนຏ พรมผอง รงรียนพญำมใงรำย ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงธีรนันทຏ หอนบุญหิม รงรียนตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำรชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวกษสุดำ จันดง รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงวำริณี จิตตຏสุวรรณ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม๎ กรรมกำร 

๑. นำงกัลยำ ตชะ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำววิลำสินี ทพวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๓. นำงกำนตຏสินี สำค ำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๔. นำงสำวนิลุบล ปัญญำทิพยຏ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๏.๕  การประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริมการอาน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงพรทิพยຏ อิสสระภำพ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวอังคณำ ขืไอนมฆ รงรียนทิงวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงศศิธร วงคຏประดิษฐຏ รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวฐิติชญำ จินะรำช รงรียนวียงกนวิทยำคม กรรมกำร 

/5. นำงสำววรีรตัน์... 



๒๓ 

 

๑. นำงสำววรีรัตนຏ อำจนำสียว รงรียนชียงของวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำววิลำสินี  ทพวงศຏ รงรียนสำมัคคีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๓. นำงกำนตຏสินี สำค ำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำรละลขำนุกำร 

๔. นำงสำวนิลุบล ปัญญำทิพยຏ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
 

 ๐.ํ๐  นักรียนรียนรวม (ภาษาเทย) 
๐.ํ๐.ํ  การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางการหใน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงดรุณี วทะธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกศรำ บัวขำว ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจงัหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวดำวรือง จินะ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงธำรทิพยຏ ศรีพิชัย รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคมรัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงนิตยำ วงศຏกำเสย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยมธี บุญตำ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวพิชญຏรตี เชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๐.๎  การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางสติปัญญา ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงดรุณี วทะธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกศรำ บัวขำว ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวดำวรือง จินะ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวธำรทิพยຏ ศรีพิชัย รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงนิตยำ วงศຏกำเสย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยมธี บุญตำ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวพชิญຏรต ีเชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๐.๏  การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางรางกายฯ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงดรุณี วทะธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกศรำ บัวขำว ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวดำวรือง จินะ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงธำรทิพยຏ ศรีพิชัย รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงนิตยำ วงศຏกำเสย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยมธี บุญตำ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวพิชญຏรตี เชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.14.4 กำรขงขัน... 



๒๔ 

 

๐.ํ๐.๐  การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงดรุณี วทะธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกศรำ บัวขำว ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจงัหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวดำวรือง จินะ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงธำรทิพยຏ ศรีพิชัย รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงนิตยำ วงศຏกำเสย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยมธี บุญตำ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวพชิญຏรต ีเชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

       ๐.ํ๐.๑  การขงขันการลานิทาน ประภทนักรียนออทิสติก ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงดรุณี วทะธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงกศรำ บัวขำว ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวดำวรือง จินะ รงรียนมต  ำตำดควันวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงธำรทิพยຏ ศรีพิชัย รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงนิตยำ วงศຏกำเสย รงรียนปลຌองวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำยมธี บุญตำ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๓. นำงสำวพิชญຏรตี เชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๐.๒  การขงขันการจัดท าหนังสือลมลใก ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงรตนำพร ตุຌยยวง รงรียนดอนชัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพรทิวำ สนำดี ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวปวันรัตนຏ สบบง รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวภสัวรลกัษณຏ วรรณรัตนຏ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงสำววิริยำ ครบบญจะ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๐.๓  การขงขันการจัดท าหนังสือลมลใก ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำงรตนำพร ตุຌยยวง รงรียนดอนชัยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวพรทิวำ สนำดี ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจงัหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวปวันรัตนຏ สบบง รงรียนหຌวยสักวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำวภัสวรลักษณຏ วรรณรัตนຏ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๑. นำงสำววิริยำ ครบบญจะ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 

/4.15 นักรียนรียนรวม... 



๒๕ 

 

 ๐.ํ๑  นักรียนรียนรวม (ศิลปะ) 
๐.ํ๑.ํ การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรองทางการเดຌยิน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงพรพรรณ สัมฤทธิตำนนทຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยจีรศักดิ์ วงศำ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกวิท รักทรงธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำววรำภรณຏ ลขำ รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๎  การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรองทางสติปัญญา ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงพรพรรณ สัมฤทธิตำนนทຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยจีรศักดิ์ วงศำ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกวิท รักทรงธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำววรำภรณຏ ลขำ รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

       ๐.ํ๑.๏  การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงพรพรรณ สัมฤทธิตำนนทຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยจีรศักดิ์ วงศำ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจงัหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกวิท รักทรงธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำววรำภรณຏ ลขำ รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๐  การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทออทิสติก ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำงพรพรรณ สัมฤทธิตำนนทຏ รงรียนหຌวยสักวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยจีรศักดิ์ วงศำ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยกวิท รักทรงธรรม รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงสำววรำภรณຏ ลขำ รงรียนวียงชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำวกรรณิกำรຏ มะนรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๑  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางการหใน ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

/4. นำงนิรมล... 



๓์ 

 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจงัหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๒  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางสติปัญญา ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๓   การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางรางกายฯ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๎. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม กรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๔  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ ม.ํ-ม.๏ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวดัชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.๕  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางการหใน ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.ํ์  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางสติปัญญา ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

/3. นำยมำนช... 



๓ํ 

 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.ํํ การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางรางกายฯ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง มจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวดัชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.ํ๎  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๑.ํ๑  การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองออทิสติก ม.๐-ม.๒ 

ํ. นำยวิทูร สนติยศ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยธนรัชตຏ ศิริวัฒนຏ รงรียนบุญรืองวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำยมำนช อรัญญะวงศຏ รงรียนดอนชัยวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำงนิรมล ปຂດนทอง รงรียนมจันวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยชัย ค ำมุงคุณ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

  

 ๐.ํ๒  นักรียนรียนรวม (คอมพิวตอร์) 
๐.ํ๒.ํ การขงขันการวาดภาพดຌวยปรกรม Paint ประภทบกพรองทางสติปัญญา เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำงสำวอุษณิษำ มหำวรรณຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยรชตพชร ธนรชต ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวศิริดียว วงศำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำงชอทิพยຏ สพสวัสดิ์ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยศรัญญู ปัญญำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำววิลำวัลยຏ ขันทะ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

/4.16.2 กำรขงขัน... 



๓๎ 

 

๐.ํ๒.๎  การขงขันการวาดภาพดຌวยปรกรม Paint ประภทบกพรองทางรางกายฯ เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำงสำวอุษณิษำ มหำวรรณຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำงสำวศิริดียว วงศำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๏. นำงชอทิพยຏ สพสวัสดิ์ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๐. นำยศรัญญู ปัญญำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำงสำววิลำวัลยຏ ขันทะ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๒. นำยรชตพชร ธนรชต ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

๐.ํ๒.๏  การขงขันการวาดภาพดຌวยปรกรม Paint ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ เมก าหนดชวงชัๅน 

ํ. นำงสำวอุษณิษำ มหำวรรณຏ รงรียนมใงรำยมหำรำชวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๎. นำยรชตพชร ธนรชต ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจังหวัดชียงรำย รองประธำนกรรมกำร 

๏. นำงสำวศิริดียว วงศำ รงรียนหຌวยซຌอวิทยำคม รัชมังคลำภิษก กรรมกำร 

๐. นำงชอทิพยຏ สพสวัสดิ์ รงรียนบุญรืองวิทยำคม กรรมกำร 

๑. นำยศรัญญู ปัญญำ รงรียนทิงวิทยำคม กรรมกำร 

๒. นำงสำววิลำวัลยຏ ขันทะ ศูนยຏกำรศึกษำพิศษ ประจ ำจงัหวัดชียงรำย กรรมกำรละลขำนุกำร 

 มีหนຌาทีไ  ตรวจผลงำน ตัดสินกำรขงขัน ฿หຌปຓนเปดຌวยควำมรียบรຌอย 

 

๑.  คณะกรรมกำรกรอกขຌอมลูวใบเซด์กำรขงขนั ละรำยงำนผลกำรขงขัน 

๑.ํ นำยสุพจน์ ทำวงค์ รองผูຌอ ำนวยกำรรงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๑.๎ ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์ รองประธำนกรรมกำร 

5.3 ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์ รองประธำนกรรมกำร 

5.4   ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌภำษำเทย รองประธำนกรรมกำร 

๑.5 ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌภำษำตำงประทศ รองประธำนกรรมกำร 

5.6 ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌสังคมศึกษำอศำสนำอละวัฒนธรรม รองประธำนกรรมกำร 

5.7   ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌสุขศึกษำละพลศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

๑.8 ลขำนุกำรศูนย์สำระกำรรียนรูຌกำรงำนอำชีพละทคนลยี รองประธำนกรรมกำร 

5.9 ลขำนุกำรศนูย์สำระกำรรียนรูຌศิลปศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 

5.10 ลขำนุกำรศูนยຏสำระกำรรียนรูຌกิจกรรมพัฒนำผูຌรียน รองประธำนกรรมกำร 

5.11 ลขำนุกำรศูนยຏสำระกำรรียนรูຌรียนรวม รองประธำนกรรมกำร 

5.12 นำยสุจินต์ ฿จชืไอ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๑.1๏ นำยพิภพ อุนค ำ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

๑.1๐ นำงล ำภู   ฮชิน รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๑.1๑ นำยอนุภำพ   มงคล รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

๑.16 นำงพรรณิภำ ยะตำ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

/5.17 นำงกำญจนำ... 



๓๏ 

 

๑.17 นำงกำญจนำ   สวยสม รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

๑.ํ8 นำงสำวจตนำ   อินตຍะชืๅอ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๑.ํ9 นำงสำวนุชรินทร์   อินทร์นันชัย รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๑.20 นำยศุภชค สงทอง รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.21 นำยนพดล กันทอน รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.22 นำงพัชรกันย์ กุลประภัสสร์ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.23 วำทีไ ร.ต.ทรงธรรม  ชินะกุล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.24 นำยปกรณ์กฤช   กันทะลิศ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.25 นำงสำวธัญญชล  ทองสำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.26 นำยศิวกร กำนันตำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.๎7 นำยสัจจำ ทะนัน฿จ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๑.๎8 นำงสำวหนึไงฤทัย   ล ำดวง รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๑.๎9 นำงสำวรริศรำ   ปัญฉลียว รงรียนปຆำดดวิทยำคม กรรมกำร 

๑.30 นำยวรำกร  ปัญญำค ำ รงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

๑.31 นำยปฏิญำณ   หลำยมำลำ รงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

๑.32 นำงรุงนภำ   มูลค ำดี รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๑.33 นำงสำวณัฐชำวรินทร์ ภูมิภัณฑ์ธนะ รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

๑.34 นำยกียรติศักดิ์   จันทร์ตำ รงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำร 

๑.35 นำงสำวธันยภรณ์  วงศ์สัมพันธ์ รงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำร 

๑.36 นำงสำววิลำวัลย์  ขันทะ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๑.๏7 นำงสำวดวงกมล  เชยศิลป์ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

 มีหนຌำทีไ      1.  ตรวจสอบผลกำรขงขันตละรำยกำร 

 2.  กรอกขຌอมูลผลกำรขงขันตละกลุมสำระ 

 3.  รำยงำนผลกำรขงขัน฿หຌประธำนศูนย์สำระลงนำม 

 4.  ตรวจสอบ ละกຌเข พิไมติมรำยชืไอนักรียนทีไขຌำรวมขงขัน 

 

๒.  คณะกรรมการสารบรรณ 

๒.ํ  นำงจนันทຏพร กุลจรรยำนิธิยศ รงรียนมลำววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

๒.๎  นำงสำววิลำวัลยຏ ขันทะ รงรียนมลำววิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

๒.๏  นำงสำวนลินี บัวค ำ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๒.๐  นำงสำวกฤตยำ อุนวงคຏ รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๒.๑  นำงสำวสุจิตรำ ค ำสมุทร รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๒.๒  นำงสำวดวงกมล เชยดช รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

๒.๓  นำงสุพรรณี กุนำ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๒.๔ นำงสำววรรณำ ลุนดิม รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

๒.๕ นำงสำวรตนพร จียมวิจักษณຏ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

/6.10 นำงสำวมธุภำณี... 



๓๐ 

 

๒.ํ์ นำงสำวมธุภำณ ี ดชะบุญ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

๒.ํํ นำงสำวอรพิน ปำส ำลี รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

๒.ํ๎ นำงสำวทฤตมน ฉิมนวล รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
มีหนຌาทีไ   ํ. ท ำหนังสือชิญ  หนังสือขอบคุณ ละประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

  ๎.  จัดท ำบัตรประจ ำตัวคณะกรรมกำรตัดสินทุกรำยกำร 
 

๓.  คณะกรรมกำรฝຆำยสถำนทีไ สำธำรณปูภค รกัษำควำมปลอดภยั ละจำรจร 

7.1  รงรียนมลำววิทยำคม   ประกอบดຌวย 

๓.ํ.1 นำยวรพล จຌำวประยูร ประธำนกรรมกำร 

๓.1.2 นำงสำวอนงค์ศรี   กุณำ รองประธำนกรรมกำร 

๓.1.3 นำยประวิทย์  ณ พิกุล กรรมกำร 

7.1.4   นำยวิสิทธิ์  บุญรือง กรรมกำร 

๓.1.5 นำยณรงค์ฤทธิ์      เชยะวุฑฒิกุล กรรมกำร 

7.1.6 นำงสำวกรรณิกำร์  มะนรือง กรรมกำร 

7.1.7 นำงสำวนิลุบล  ปัญญำทิพทย์ กรรมกำรละลขำนุกำร 

 7.2  รงรียนพำนพิทยำคม    ประกอบดຌวย 

  7.2.1  นำยภูมิรินทร์   สีกำ  ประธำนกรรมกำร 

  ๓.๎.2  นำยวิทยำ   มำทำ  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓.2.3  นำยวันชัย อนันตรังสรรค์ กรรมกำร 

  ๓.2.4 นำงพิสมัย ค ำกຌอกຌว กรรมกำร 

  ๓.2.5 นำงสำวรัชฎำ  นิไมทรัพย์  กรรมกำร 

  ๓.2.6  วำทีไ ร.ต.ทรงธรรม ชินะกุล  กรรมกำร 

  7.2.7   นำยศรำวุธ  นๅ ำสำ  กรรมกำร 

  7.2.8 นำยเกรสิทธิ์  ยสิทธิ ์  กรรมกำร 

  7.2.9 วำทีไ ร.ต.พุฒิศักดิ์ มงคลสิน กรรมกำรละลขำนุกำร 

7.3  รงรียนพำนพิศษพิทยำ   ประกอบดຌวย 

๓.๏.1 วำทีไ ร.ต.นิกร ฿จสม ประธำนกรรมกำร 

7.3.2   นำยประกิจ ค ำกຌอกຌว รองประธำนกรรมกำร 

๓.3.3  นำยวรพันธ์ ค ำปวน  กรรมกำร 

7.3.4 นำยมนัส ประทุมมำ กรรมกำร 

7.3.5 นำยธนชต ิ สุริน กรรมกำรละลขำนุกำร 

มีหนຌาทีไ   ํ.  จัดตรียมสถำนทีไขงขันตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
๎.  จัดตรียมสถำนทีไพิธิปຂด(หอประชุมรงรียนมลำววิทยำคม) ติดตัๅงปງำยประชำสัมพันธຏ,

ปງำยวทีกำรสดง, ปງำยประชำสัมพันธຏตละหຌอง, ปງำยบอกทำงพืไอควำมสะดวก฿นกำร
ดินทำงของผูຌมำรวมงำนขงขันฯ 

  ๏.  ประสำนกำรจัดสถำนทีไขงขันกับศูนยຏสำระกำรรียนรูຌทัๅงภำย฿นละภำยนอกรงรียน 

  ๐.  จัดตในทຏนิทรรศกำรละตในทຏกำรขงขัน 

/5. ดูลระบบเฟฟງำ... 



๓๑ 

 

  ๑.  ดูลระบบเฟฟງำ สงสวำง ระบบสียง ละระบบนๅ ำดืไม นๅ ำ฿ชຌ หຌองสุขำ฿หຌพียงพอ  
  ๒.  จัดท ำซุຌมดมจุดส ำหรับบันทึกภำพกำรขงขันฯ 

  ๓.  จัดตรียมสถำนทีไบริวณส ำหรับจอดรถรับสง฿หຌพียงพอ 

  ๔.  วำงผนละประสำนจัดระบบจรำจร กำรรักษำควำมสงบ ละควำมปลอดภัย฿นบริวณทีไงำน 

  9.  อ ำนวยควำมสะดวกกผูຌขຌำรวมขงขัน ฯ ละผูຌรวมงำน 
   

8. คณะกรรมกำรปฐมพยำบำล 

8.ํ  นำงสำววิริยำ ครบบญจะ รงรียนมลำววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

8.๎  นำงสุวิมล ธิวรรณ์ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

8.๏ นำงชนัญชิดำ ทพสุนันท์ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

8.๐ นำงสำวดุษฏี ขมินทกูล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

8.๑ นำงนำตยำ พรหมทศ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

8.๒ นำงสำวนลินี บัวค ำ รงรียนมลำววิทยำคม             กรรมกำรละลขำนุกำร 

มีหนຌำทีไ   ํ.  วำงผนกำร฿หຌบริกำรปฐมพยำบำลกผูຌมำรวมงำน 

 ๎.  ประสำนรงพยำบำล฿นกรณีตຌองสงตัวเปรักษำ 

 ๏.  อืไน โ  ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

9. คณะกรรมกำรประชำสมัพนัธ์  
9.ํ นำงสำวพิชญ์รตี   เชยดช   รงรียนมลำววิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

9.๎ นำงสำวมวิกำ   พุทธิมำ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

9.๏ นำงนิตยำ   ฿จสม รงรียนพำนพิศษพิทยำ รองประธำนกรรมกำร 

9.๐ นำยศักดำ   วงค์วรนิรันดร์ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

9.๑ นำงสำวมญชุ์พิตรำ อมรพันธุ์บดีกุล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

9.๒ นำงสุวรรณำ   มณีมัย รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

9.๓ นำยวรพันธ์   ค ำปวน รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

9.๔ นำงสำวทฤฒมน ฉิมนวล รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 มีหนຌำทีไ ํ. ท ำหนຌำทีไประชำสัมพันธ์กิจกรรมละรำยงำนผลกำรขงขันทักษะทำงวิชำกำรตลอดกำรขงขัน 

  ๎. ด ำนินงำนประสำนงำนกับทุกหนวยงำนพืไอประชำสัมพันธ์กิจกรรมตำมควำมหมำะสม 
 

ํ0.  คณะกรรมกำรฝຆำยพธิกีำรละพธิีกร 

ํ0.ํ นำงสำวมวิกำ พุทธิมำ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

ํ0.๎ นำยศักดำ วงค์วรนิรันดร์ รงรียนพำนพิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

ํ0.๏ นำงสำวพัชรพร พธิ์งำม รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ0.๐ นำยสุทพ มนสมุทร รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

10.5   นำงสำวรัชดำ นิไมทรัพย์ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

10.6   นำยวิสิทธิ ์ บุญรือง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

10.7 นำยประวิทย์ ณ พิกุล รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

ํ0.8 นำงนำรีรัตน์ สงวนพงษ์ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

10.9 นำงจนันท์พร   กุลจรรยำนิธิยศ    รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 
/มีหนຌำทีไ ... 



๓๒ 

 

มีหนຌำทีไ   ํ. จัดท ำก ำหนดกำรพิธีปຂดละปฏิบัติหนຌำทีไพิธีกรจนสรใจสิๅนพิธีปຂดกำรขงขันทักษะ
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

  ๎. จัดตรียมค ำกลำวตຌอนรับ, ค ำกลำวรำยงำน, ค ำกลำวปຂด 

  ๏. จัดล ำดับกำรสดง฿นพิธีปຂด 
 

ํ1. คณะกรรมกำรฝຆำยจดัของทีไระลกึ 

 ํ1.ํ นำงณัชชำพัชร์ พันธุนิติภูมิ รงรียนวำวีวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

 ํ1.๎ นำงภำวิณี สุขสวัสด์ิ รงรียนมสรวยวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

 ํ1.๏ นำงจุฑำมำศ ฝอยทอง รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ1.๐ นำยอุดมชัย กุสน฿จ รงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

 ํ1.๑ นำงอัจฉรำพร ยำรังสี รงรียนมจดีย์วิทยำคม กรรมกำร 

 ํ1.๒ นำงสำวอริยำ วงค์จริญ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ1.๓ นำงสำวอุบลรัตน์ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ1.๔ นำงสำวกัญญำรัตน์ กຌวนิลตำ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 หนຌำทีไ   1.  จัดหำ,จัดตรียมของทีไระลึกละมอบกรงรียน,หนวยงำนทีไขຌำรวมกิจกรรม฿นพิธีปຂด 

  2.  งำนอืไนโ  ทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

ํ2. คณะกรรมกำรฝຆำยจดัหำทุน 

 ํ2.ํ นำยสงศักดิ์ ทพดวงกຌว รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

 ํ2.๎ นำยถนอม ปง฿จ รงรียนปຆำดดวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

 ํ2.๏ นำยสงกรำนต์ บุญมี รงรียนมอຌอวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

 ํ2.๐ นำงอณทัย ทักษิณจนกิจ รงรียนนครวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ2.๑ นำงทอรุຌง ศรีอຌวน รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

 ํ2.๒ นำงอุเรวรรณ ชืๅอมืองพำน รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

 ํ2.๓ นำงสมจิตร สุจริต รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

 ํ2.๔ นำยภัทรภร ยะหมืไน รงรียนดอยงำมวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ2.๕ นำยพงศกร อุปละ รงรียนมอຌอวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ2.ํ์ นำงสำวอทิตยำ ตชะคฤหะ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

 ํ2.ํํ นำงนงค์ยำ มำปลูก รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 ํ2.ํ๎ นำงวรรณลี สำวะดี รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

 มีหนຌำทีไ  จัดหำทุนจำกหຌำง/รຌำนตำง โ สนบัสนุนกำรจัดกำรขงขันจัดท ำปງำยผูຌสนับสนุนออก฿บอนุมทนำบัตร 
 

ํ3.  คณะกรรมกำรฝຆำยปฎคิม  
ํ3.ํ นำงจีรวรรณ ตชะส รงรียนมสรวยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

ํ3.๎ นำงสำวอุบลรัตน์ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

ํ3.๏ นำงสำวอริยำ วงค์จริญ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ3.๐ นำงสุธินีย์ ชัยสวง รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ3.๑ นำงสำวกัญญำรัตน์ กຌวนิลตำ รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ3.๒ นำงรุงนภำ สดสะอำด รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

ํ3.๓ นำงดรุณี ตชะตำ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

/13.8 นำงวลินทร์... 



๓๓ 

 

ํ3.๔ นำงนวลินทร์ รอบคอบ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ3.๕ นำงสุชำดำ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

 ํ3.ํ์ นำงจุฑำมำศ ฝอยทอง รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 ํ3.ํํ นำงธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนำกร รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละผูຌชวยลขำนุกำร  
มีหนຌำทีไ   ํ. จัดตรียมครืไองดืไมละอำหำรวำงส ำหรับขกทีไมำรวมพิธีปຂด ํ์์ ชุด(๔ พ.ย.๒์) 

๎. จัดตรียมละกลัดชอดอกเมຌติดหนຌำอกขกทีไมำรวมงำน จ ำนวน ํ์์ ชอ (๔ พ.ย.๒์) 
๏. จัดตรียมครืไองดืไมละอำหำรวำงส ำหรับขก วันทีไ ํ์,ํํ พ.ย.๒์ (มลำววิทยำคม) 

 

ํ4. คณะกรรมกำรฝຆำยกำรงนิ 

ํ4.ํ นำงสำววลัยลักษณ์ ตัๅงจียมศรี รงรียนมสรวยวิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

ํ4.๎ นำงอัปสร รำชสมศรี รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 

ํ4.๏ นำงสำวอุบลรัตน์ สักกกຌว รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ4.๐ นำงสำวมณฑิยำ พุทธรักษำ รงรียนมสรวยวิทยำคม กรรมกำร 

ํ4.๑ นำงค ำภู วงค์สอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

ํ4.๒ นำงสำวกรองกำญจน์ กำวิตຍะ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ4.๓ นำงสำวภำวิณีย์ สักกหลี รงรียนวำวีวิทยำคม กรรมกำร 

ํ4.๔ นำงทอรุຌง ศรีอຌวน รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

ํ4.๕ นำงพิสมัย พัฒนำกุล รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำร 

ํ4.ํ์ นำงวรรณลี สำวะดี รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

มีหนຌำทีไ   ํ. วำงผนตรียมกำรงบประมำณกำรขงขันทักษะวิชำกำรของกลุมรงรียนมัธยมศึกษำ      
จังหวัดชียงรำย 

๎. ประสำนงำนกำรรับงบประมำณจำกส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ขต ๏๒   
ละกลุมรงรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดชียงรำย 

๏. จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจำย หลักฐำนทำงกำรงิน รำยงำนผลตอผูຌบริหำรทีไกีไยวขຌอง 
๐. จัดสรรงบประมำณ฿หຌตละศูนย์ตำมทีไเดຌรับจัดสรร 

 

ํ5.  คณะกรรมกำรบนัทึกภำพ  
 15.1  รงรียนมลำววิทยำคม   ประกอบดຌวย 

ํ5.ํ.1   นำงสำวกรรณิกำร์   มะนรือง ประธำนกรรมกำร 

ํ5.1.2   นำยวิสิทธิ์    บุญรือง กรรมกำร 

ํ5.1.3   นำงสำวดวงกมล   เชยศิลป์ กรรมกำรละลขำนุกำร 

 15.2   รงรียนพำนพิทยำคม  ประกอบดຌวย 

 ํ5.2.1  นำยชวง    จิตรประสำร ประธำนกรรมกำร 

 ํ5.2.2  วำทีไ ร.ต.ทรงธรรม  ชินะกุล กรรมกำร 

  ํ5.2.3 นำยศิวกร    กำนันตำ กรรมกำร 

  ํ5.2.4 นำงสำวธัญญชล   ทองสำ กรรมกำร 

  ํ5.2.5 นำยสัจจำ    ทะนัน฿จ กรรมกำร 

  

/15.3 รงรยีนพำนพิศษ... 



๓๔ 

 

 15.3  รงรียนพำนพิศษพิทยำ  ประกอบดຌวย 

  ํ5.๏.1 นำงนิตยำ    ฿จสม ประธำนกรรมกำร 

  ํ5.3.2  นำยวรพันธ์    ค ำปวน กรรมกำร 

มีหนຌำทีไ   ํ.  บันทึกภำพพิธีปຂด บันทึกภำพนิไง ภำพคลืไอนเหวของกำรจัดกิจกรรมละกำรขงขันทุก
จุดกำรขงขัน 

  ๎.  บันทึกขຌอมูลลงซีดีพืไอมอบคณะกรรมกำรจัดกำรขงขัน 
 

ํ6. คณะกรรมกำรประมนิผลกำรด ำนนิงำน 

ํ6.ํ นำงสำวรัชฎำ   นิไมทรัพย์ รงรียนพำนพิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

ํ6.๎ นำงสำวอຌอยทิพย์  รินค ำดง รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ6.๏ นำงสำวรพีพร  สม฿จ รงรียนวียงปຆำปງำวิทยำคม กรรมกำร 

ํ6.๐ นำยชัยบุญ  วงค์สอน รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

ํ6.๒ นำงสำวเพลิน   ทำกง รงรียนมลำววิทยำคม กรรมกำร 

ํ6.๓ นำยฉัตรชัย พัฒนำกุล รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

ํ6.๔ นำยทวีศักดิ์ กำบปัญญ รงรียนพำนพิศษพิทยำ กรรมกำร 

ํ6.๕ นำงพัชรกันย์   กุลประภัสสร์ รงรียนพำนพิทยำคม กรรมกำรละลขำนุกำร 

 มีหนຌำทีไ   ํ. ออกบบละสรຌำงครืไองมือบบประมินผลกำรด ำนินกิจกรรม 

  ๎. ประชำสัมพันธ์บุคลำกร นักรียนละผูຌรวมงำนพืไอตอบบบประมิน 

  ๏. ประมินผลกำรด ำนินกิจกรรมตำมค ำสัไงละสรุปรำยงำนผลปຓนรูปลมตอผูຌบริหำร           
ทีไกีไยวขຌอง 

 

ํ7. คณะกรรมกำรประสำนงำนจัดนทิรรศกำร 
ํ7.ํ วำทีไ ร.ท.ทวีป   วงศช์ำลีกุล รงรียนมจดีย์วิทยำคม ประธำนกรรมกำร 

ํ7.2 ลขำนุกำรสหวิทยำขตบญจมิตร    รองประธำนกรรมกำร 

17.3  ลขำนุกำรสหวิทยำขตริมกก    รองประธำนกรรมกำร 

17.4  ลขำนุกำรสหวิทยำอิงขง    รองประธำนกรรมกำร 

17.5   ลขำนุกำรสหวิทยำสุดถิไนเทย    รองประธำนกรรมกำร 

ํ7.6 นำยวรพล  จຌำวประยูร รงรียนมลำววิทยำคม   กรรมกำรลขำนุกรรมกำร 

 17.7 นำงสำวอนงค์ศรี  กุณำ รงรียนมลำววิทยำคม     ลขำนุกำรละผูຌชวยลขำนุกำร 

มีหนຌำทีไ 1.  ตรียมกำรละประสำนงำนกำรจัดนิทรรศกำร 

   

ทัๅงนีๅ  ขอ฿หຌคณะกรรมกำรทีไเดຌรับกำรตงตัๅง  เดຌปฏิบัติหนຌำทีไ฿นกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักรียน
จังหวัดชียงรำย ประจ ำปกำรศึกษำ ๎๑๒์  อยำงตใมควำมสำมำรถ ดยครงครัด  พืไอ฿หຌกิดผลดีตอทำงรำชกำร 

 

   สัไง   ณ    วันทีไ ๎๐  ตุลำคม  พ.ศ. ๎๑๒์ 

 

      

                           



๙๙ 
 

ตารางการขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ครัๅงทีไ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560  
สังกัดขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 36  

ณ รงรียนมลาววิทยาคม, รงรียนพานพิทยาคม ละรงรียนพานพิศษพิทยา  
ระหวาง วันทีไ 8,10,11 ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

หมวดหมู : ภาษาไทย 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 272 การขงขันคัดลายมือสืไอภาษาเทย ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 
132,133 

10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

2 273 การขงขันคัดลายมือสืไอภาษาเทย ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 
132,133 

10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

3 650 การขงขันอานอารืไองตามนว PISA ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 
132,133 

8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

4 651 การขงขันอานอารืไองตามนว PISA ม.4-
ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 
132,133 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

5 652 การขงขันรียงรຌอยถຌอยความ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 138 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

6 653 การขงขันรียงรຌอยถຌอยความ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 138 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

7 276 การขงขันการทองอาขยานท านองสนาะ 
ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 2 หຌอง 222,223 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

8 277 การขงขันการทองอาขยานท านองสนาะ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 2 หຌอง 222,223 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 



๑๐๐ 
 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

9 654 การขงขันปริศนาสรຌางสรรค์วรรณคดีเทย 
ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 2 หຌอง 226,227,228 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

10 655 การขงขันปริศนาสรຌางสรรค์วรรณคดีเทย 
ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 2 หຌอง 226,227,228 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

11 658 การขงขันกวียาวชนคนรุน฿หม กาพย์ยานี 
๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 138 11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

12 657 การขงขันกวียาวชนคนรุน฿หม อินทรวิชียร
ฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 138 11 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

13 686 การขงขันตอค าศัพท์ภาษาเทย (ค าคมดิม) 
ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 2 หຌอง 224,225 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

14 687 การขงขันตอค าศัพท์ภาษาเทย (ค าคมดิม) 
ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 2 หຌอง 224,225 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

 
  



๑๐๑ 
 

หมวดหมู : คณิตศาสตร์ 
ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 282 การขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.
1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 236,237 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

2 283 การขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.
4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 236,237 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

3 677 การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภท
สรຌางทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 
235,236,237,238 

10 พ.ย. 
2560 

09.00-16.00 

4 678 การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภท
สรຌางทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 
235,236,237,238 

11 พ.ย. 
2560 

09.00-16.00 

5 679 การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภท
บูรณาการความรูຌ฿นคณิตศาสตร์เป
ประยุกต์฿ชຌ ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 
231,232,233,234 

10 พ.ย. 
2560 

09.00-16.00 

6 680 การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภท
บูรณาการความรูຌ฿นคณิตศาสตร์เป
ประยุกต์฿ชຌ ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 
231,232,233,234 

11 พ.ย. 
2560 

09.00-16.00 

7 286 การขงขันสรຌางสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
ดย฿ชຌปรกรม GSP ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารพญาเชยชนะสงคราม(อาคาร
รียน5) ชัๅน 2 หຌอง หຌองCOM3-4 

11 พ.ย. 
2560 

9.00-12.00 



๑๐๒ 

 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

8 287 การขงขันสรຌางสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
ดย฿ชຌปรกรม GSP ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคารรียน
5) ชัๅน 2 หຌอง หຌองCOM3-4 

11 พ.ย. 
2560 

13.00-16.00 

9 288 การขงขันคิดลขรใว ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 
138 

8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

10 289 การขงขันคิดลขรใว ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 3 หຌอง 
138 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

11 688 การขงขันตอสมการคณิตศาสตร์ (อมใท) 
ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 231,238 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

12 689 การขงขันตอสมการคณิตศาสตร์ (อมใท) 
ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 
222,223,224,225 

11 พ.ย. 
2560 

09.00-16.00 

13 690 การขงขันซูดกุ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 232,233 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

14 691 การขงขันซูดกุ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ชัๅน 3 หຌอง 234,235 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

 



๑๐๓ 

 

หมวดหมู : วิทยาศาสตร์ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

1 290 การขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม (ชຌา) หอประชุม 
(บาย) ชัๅน 3 อาคารพระยาเชยชนะ
สงคราม หຌอง หຌอง lab หຌอง 521-528 
(อาคารรียน 5) 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

- 

2 291 การขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารพระยาเชย
ชนะสงคราม (อาคารรียน 5) ชัๅน 3 หຌอง 
หຌอง lab หຌอง 521-528 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 
- 

3 292 การประกวดครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประภททดลอง ม.
1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน
พระราชทาน12 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ก าหนดสงรูปลม จ านวน 6 ลม 
ภาย฿นวันทีไ 8 พ.ย. 2560 กอน
วลา 09.00 น. 

4 293 การประกวดครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประภททดลอง ม.
4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน
พระราชทาน12 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ก าหนดสงรูปลม จ านวน 4 ลม 
ภาย฿นวันทีไ 8 พ.ย. 2560 กอน
วลา 10.00 น. ณ รงรียนพาน
พิทยาคม 

5 294 การประกวดครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประภทสิไงประดิษฐ์ 
ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน
พระราชทาน12 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ก าหนดสงรูปลม จ านวน 6 ลม 
ภาย฿นวันทีไ 6 พ.ย. 2560 ทีไ
รงรียนพานพิทยาคม 

 



๑๐๔ 

 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

6 295 การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประภทสิไงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคาร
รียนพระราชทาน12 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ก าหนดสงรูปลม จ านวน 6 ลม ภาย฿น
วันทีไ 10 พ.ย. 2560 กอนวลา 09.00 
น. 

7 296 การขงขันการสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.
1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารจຌา
ค าลือ (อาคารรียน 2) ชัๅน 2 หຌอง 
หຌอง 218 

10 พ.ย. 2560 
11 พ.ย. 2560 

09.00-16.00 ตละรงรียนสงรูปลมจ านวน 7 ลม 
ณ จุดรับลงทะบียน พรຌอมจับสลากการ
ขงขัน ลงทะบียนวลา 08.30-09.30 
น. 

8 297 การขงขันการสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.
4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารพระ
ยาเชยชนะสงคราม (อาคารรียน 
5) ชัๅน 1 หຌอง หຌอง to be 

10 พ.ย. 2560 
11 พ.ย. 2560 

09.10-16.00 ตละรงรียนสงรูปลมจ านวน 6 ลม 
ณ จุดรับลงทะบียน พรຌอมจับสลากการ
ขงขัน ลงทะบียนวลา 07.40-08.40 
น. 

9 298 การประกวดผลงานสิไงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคาร
รียนพระราชทาน12 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 สงอกสารรูปลม฿นวันทีไท าการขงขัน 
(ลงทะบียน) จ านวน 6 ลม 

10 299 การประกวดผลงานสิไงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคาร
รียนพระราชทาน12 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 สงอกสารรูปลม฿นวันทีไท าการขงขัน 
(ลงทะบียน) จ านวน 6 ลม 

11 662 การขงขันครืไองบินพลังยาง 
ประภทบินนาน ปลอยอิสระ ม.1-
ม.3 

หอประชุมอ าภอมลาว 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 
 

 



๑๐๕ 

 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

12 663 การขงขันครืไองบินพลังยาง 
ประภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ 
ม.1-ม.3 

หอประชุมอ าภอมลาว 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 
- 

13 664 การขงขันอากาศยานบังคับดຌวย
วิทยุ ประภทบินบรรทุกสัมภาระ 
ม.4-ม.6 

หอประชุมอ าภอมลาว 8 พ.ย. 2560 
10 พ.ย. 2560 

09.00-16.00 
- 

 

หมวดหมู : สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

1 300 การประกวดพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

2 301 การประกวดพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

3 302 การประกวดครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. หຌอง ตຍนท์หนຌาอาคาร 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

4 303 การประกวดครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารสพฐ. หຌอง ตຍนท์หนຌาอาคาร 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

5 304 การประกวดภาพยนตร์สัๅน ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 
หຌองสืไอมัลติมีดีย หຌองสมุด 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 
- 



๑๐๖ 
 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

6 641 การประกวดภาพยนตร์สัๅน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 
หຌองสืไอมัลติมีดีย หຌองสมุด 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 
- 

7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมทศบาลป่ากอด า 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมทศบาลป่ากอด า 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

9 307 การประกวดลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพละศึกษา 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

10 308 การประกวดลานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพละศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

11 309 การประกวดมารยาทเทย ม.1-ม.3 วัดบุญรือง ป่ากอด า 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

12 310 การประกวดมารยาทเทย ม.4-ม.6 วัดบุญรือง ป่ากอด า 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 - 

13 661 การประกวดสวดมนต์ปลอังกฤษ ม.1-ม.
6 

วัดบุญรือง ป่ากอด า 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 
- 

 

  



๑๐๗ 

 

หมวดหมู : สุขศึกษา ละพลศึกษา 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

1 645 การขงขันอรบิก ม.1-ม.6 รงรียนพานพิศษพิทยา หอประชุม 8 พ.ย. 2560 9.00-16.00 - 

2 646 การขงขันคีตะมวยเทย ม.1-ม.6 รงรียนพานพิศษพิทยา หอประชุม 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 - 

3 647 การขงขันทักษะพืๅนฐานดຌานกีฬา(มวย) ม.
1-ม.3 

รงรียนพานพิศษพิทยา หอประชุม 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 
- 

4 723 การขงขันทักษะพืๅนฐานดຌานกีฬา(มวย) ม.
4-ม.6 

รงรียนพานพิศษพิทยา หอประชุม 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 
- 

5 724 การขงขันตอบปัญหาสุขศึกษาละพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิศษพิทยา อาคาร 3 ชัๅน 1 หຌอง สต 
ฯ 

8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 
- 

6 725 การขงขันตอบปัญหาสุขศึกษาละพลศึกษา 
ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิศษพิทยา อาคาร 3 ชัๅน 1 หຌอง สต 
ฯ 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 
- 

 

  



๑๐๘ 

 

หมวดหมู : ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

1 043 การขงขัน "ศิลป์สรຌางสรรค์" ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน 3 ชัๅน 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

2 044 การขงขัน "ศิลป์สรຌางสรรค์" ม.4-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ฿ตຌถุนอาคารรียน 4 ชัๅน 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

3 045 การขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน 3 ชัๅน 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

4 046 การขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ฿ตຌถุนอาคารรียน 4 ชัๅน 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

5 629 การขงขันขียนภาพเทยประพณี ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน 3 ชัๅน 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

6 048 การขงขันขียนภาพเทยประพณี ม.4-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ฿ตຌถุนอาคารรียน 4 ชัๅน 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

7 049 การขงขันขียนภาพจิตรกรรมเทยสีอก
รงค์ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน 3 ชัๅน 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

8 050 การขงขันขียนภาพจิตรกรรมเทยสีอก
รงค์ ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ฿ตຌถุนอาคารรียน 4 ชัๅน 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 
- 

9 052 การขงขันสรຌางสรรค์ภาพดຌวยการปะติด ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน 3 ชัๅน 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

10 054 การขงขันวาดภาพลายสຌน (Drawing) ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน 3 ชัๅน 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

11 055 การขงขันวาดภาพลายสຌน (Drawing) ม.4-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ฿ตຌถุนอาคารรียน 4 ชัๅน 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

12 057 การขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ตຌนสนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

13 058 การขงขันประติมากรรม ม.4-ม.6 รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า ตຌนสนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 



๑๐๙ 
 

 

หมวดหมู : ศิลปะ-ดนตรี 
ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 116 การขงขันดีไยวระนาดอก ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

2 117 การขงขันดีไยวระนาดอก ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

3 065 การขงขันดีไยวระนาดทุຌม ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

4 066 การขงขันดีไยวระนาดทุຌม ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

5 067 การขงขันดีไยวฆຌองวง฿หญ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

6 068 การขงขันดีไยวฆຌองวง฿หญ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

7 069 การขงขันดีไยวฆຌองวงลใก ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

8 070 การขงขันดีไยวฆຌองวงลใก ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

9 071 การขงขันดีไยวซอดຌวง ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

10 072 การขงขันดีไยวซอดຌวง ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

11 087 การขงขันดีไยวซออูຌ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

12 088 การขงขันดีไยวซออูຌ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

13 094 การขงขันดีไยวจะขຌ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

 



๑๑๐ 
 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

14 095 การขงขันดีไยวจะขຌ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

15 098 การขงขันดีไยวขิม 7 หยอง ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

16 099 การขงขันดีไยวขิม 7 หยอง ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

17 105 การขงขันดีไยวขลุยพียงออ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

18 106 การขงขันดีไยวขลุยพียงออ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

19 109 การขงขันการขับรຌองพลงเทย ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

20 110 การขงขันการขับรຌองพลงเทย ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

21 120 การขงขันวงครืไองสายวงลใก ม.1-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

22 124 การขงขันวงปีດพาทย์เมຌนวมผสมครืไองสายครืไองดีไยว ม.1-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

23 128 การขงขันวงปีດพาทย์เมຌขใงครืไองคู ม.1-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

24 129 การขงขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม วทีประกอบ สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม วทีประกอบ สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

27 135 การขงขันวงดนตรีลูกทุง ประภททีม ก ม.1-ม.6  -  

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 



๑๑๑ 
 

28 136 การขงขันวงดนตรีลูกทุง ประภททีม ข ม.1-
ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม วทีประกอบ สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 

29 138 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
ชาย ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 125 8 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

30 139 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
ชาย ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 127 8 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

31 140 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
หญิง ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 126 8 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

32 141 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
หญิง ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 128 8 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

33 156 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภท
ชาย ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 125 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

34 157 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภท
ชาย ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 127 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

35 158 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภท
หญิง ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 126 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

36 159 การขงขันขับรຌองพลงเทยลูกกรุง ประภท
หญิง ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 128 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 



๑๑๒ 

 

37 611 การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทชาย ม.
1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 127 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

38 612 การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทชาย ม.
4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 128 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

39 613 การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทหญิง 
ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 127 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

40 614 การขงขันขับรຌองพลงสากล ประภทหญิง 
ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 128 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

41 160 การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ ประภท
ชาย ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 125 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

42 161 การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ 
ประภทชาย ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 126 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

43 270 การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ 
ประภทหญิง ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 125 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

44 271 การขงขันขับรຌองพลงพระราชนิพนธ์ 
ประภทหญิง ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนพระราชทาน หຌอง 126 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 

45 649 การประกวดดนตรีประภทวงครืไองลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารศิลปะ หຌอง ศิลปะ 1 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

 



๑๑๓ 

 

46 692 การประกวดดนตรีประภทวงครืไองลม (Wind 
Ensemble) ม.4-ม.6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารศิลปะ หຌอง ศิลปะ 1 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

47 258 การประกวดขับขานประสานสียง ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารศิลปะ หຌอง นาฏศิลป์ 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

48 259 การประกวดขับขานประสานสียง ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารศิลปะ หຌอง นาฏศิลป์ 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

49 726 ดีไยวสะลຌอ เมก าหนดชวงชัๅน รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

50 727 ดีไยวซึง เมก าหนดชวงชัๅน รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 1 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

51 728 ดีไยวขลุย เมก าหนดชวงชัๅน รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

52 729 วงดนตรีพืๅนมือง เมก าหนดชวงชัๅน รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนชัไวคราว หຌอง 3 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

หมวดหมู : ศิลปะ-นาฏศิลป์ 
 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

1 260 การขงขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

2 261 การขงขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 8 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

3 262 การขงขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

4 263 การขงขันระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

5 264 การขงขันนาฏศิลป์เทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 - 

6 265 การขงขันนาฏศิลป์เทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 10 พ.ย. 2560 9.00-16.00 - 

7 266 การขงขันนาฏศิลป์เทยสรຌางสรรค์ ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 11 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

8 267 การขงขันนาฏศิลป์เทยสรຌางสรรค์ ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 11 พ.ย. 2560 9.00-12.00 - 

9 268 การขงขันการสดงตลก ม.1-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 11 พ.ย. 2560 9.00-16.00 - 

10 269 การขงขันการสดงมายากล ม.1-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม หอประชุม฿หญ 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 - 

 

 
 

  



๑๑๕ 

 

หมวดหมู : ภาษาตางประทศ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 693 การขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารรียน6 ชัๅน 1 หຌอง 611-612 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

2 694 การขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารรียน6 ชัๅน 1 หຌอง 613-614 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

3 697 การขงขันลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.
3 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารรียน6 ชัๅน 1 หຌอง 615-616 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

4 698 การขงขันลานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.
6 

รงรียนพานพิทยาคม อาคารรียน6 ชัๅน 2 หຌอง 625-626 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

5 699 การขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม อาคารรียน6 ชัๅน 2 หຌอง 621-622 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

6 700 การขงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม อาคารรียน6 ชัๅน 2 หຌอง 623-624 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

7 701 การขงขันละครสัๅนภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม วที฿ตຌอาคารรียน1 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

8 702 การขงขันละครสัๅนภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หอประชุม฿หญ 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

9 703 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 111-
112 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

10 704 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 122-
123 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 



๑๑๖ 
 

11 705 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาญีไปุ่น ม.1-ม.3 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 
111 

11 พ.ย. 2560 09.00-10.20 

12 706 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาญีไปุ่น ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 
111 

11 พ.ย. 2560 10.30-12.00 

13 707 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษายอรมัน ม.4-ม.
6 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน -  

 

14 708 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษาฝรัไงศส ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนวิทยาศาสตร์ หຌอง
ชีววิทยา 

8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

15 709 การขงขันพูดพืไออาชีพภาษากาหลี ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน -  

16 710 การขงขันขียนรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 2 หຌอง 
122-123 

8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

17 711 การขงขันขียนรียงความภาษาญีไปุ่น ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 2 
หຌอง 122 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

18 712 การขงขันขียนรียงความภาษากาหลี ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน -  

19 713 การขงขันละครสัๅนภาษาจีน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 
111-112 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

20 714 การขงขันละครสัๅนภาษาญีไปุ่น ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 
หຌอง 111 

11 พ.ย. 2560 14.30-16.00 



๑๑๗ 

 

21 715 การขงขันละครสัๅนภาษาฝรัไงศส ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนวิทยาศาสตร์  
หຌองคมี 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

22 716 การขงขันละครสัๅนภาษากาหลี ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน -  

23 717 การขงขันลารืไองจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 2 หຌอง 
122-123 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

24 718 การขงขันลารืไองจากภาพภาษาญีไปุ่น ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชัๅน 1 หຌอง 
111 

11 พ.ย. 2560 13.00-14.20 

25 719 การขงขันลารืไองจากภาพภาษาฝรัไงศส ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารรียนวิทยาศาสตร์ หຌอง
คมี 

8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

26 720 การขงขันลารืไองจากภาพภาษากาหลี ม.4-ม.6 รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน -  

27 721 การขงขันตอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสวิร์ด) ม.1-
ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม ฿ตຌถุนอาคารรียน6 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

28 722 การขงขันตอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสวิร์ด) ม.4-
ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคารรียน5) ชัๅน 1 หຌอง 
หຌองสตฯ 

11 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

หมวดหมู : กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 191 การขงขันการจัดการคายพักรม ม.1-ม.3 รงรียนพานพิศษพิทยา สนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

2 192 การขงขันการสรຌางอุปกรณ์พืไอ฿หຌบริการ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิศษพิทยา สนามฟุตบอล 11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 



๑๑๘ 

 

3 199 การขงขันกิจกรรมสภานักรียน ม.1-ม.6 รงรียนพานพิศษพิทยา หຌองสตทัศนศึกษา 11 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

4 202 การขงขันกิจกรรมนักรียนพืไอนทีไปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิศษพิทยา หຌองสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

5 203 การขงขันกิจกรรมนักรียนพืไอนทีไปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิศษพิทยา หຌองสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

6 206 การประกวดหนังสือลมลใก ม.1-ม.3 รงรียนพานพิศษพิทยา อาคาร 1 หຌอง 113- 
116 

8 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

7 207 การประกวดหนังสือลมลใก ม.4-ม.6 รงรียนพานพิศษพิทยา อาคาร 1 หຌอง 122-
127 

8 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริมการอาน ม.1-ม.3 รงรียนพานพิศษพิทยา อาคาร 1 หຌอง 113                                          
- 116 

10 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00 

9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริมการอาน ม.4-ม.6 รงรียนพานพิศษพิทยา อาคาร 1 หຌอง 122-
127 

10 พ.ย. 25 
 

 
หมวดหมู : คอมพิวตอร์ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 040 การขงขันการสรຌางการ์ตูนอนิมชัไน (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 2 

8 พ.ย. 2560 09.00-14.00 



๑๑๙ 
 

2 053 การขงขันการออกบบสิไงของครืไอง฿ชຌดຌวย
ปรกรมคอมพิวตอร์ ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 3-4 

8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

3 635 การขงขันการออกบบสิไงของครืไอง฿ชຌดຌวย
ปรกรมคอมพิวตอร์ ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 3-4 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

4 063 การขงขันการสรຌางกมสรຌางสรรค์จากคอมพิวตอร์ 
ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 3 

10 พ.ย. 2560 09.00-14.00 

5 064 การขงขันการสรຌางกมสรຌางสรรค์จากคอมพิวตอร์ 
ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 4 

10 พ.ย. 2560 09.00-14.00 

6 080 การขงขันการสรຌางหนังสืออิลใกทรอนิกส์ (E-book) 
ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 1-2 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

7 114 การขงขันการสรຌาง Webpage ประภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 5 

10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

8 104 การขงขันการสรຌาง Webpage ประภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 1-2 

10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

9 634 การขงขันการสรຌาง Webpage ประภท Web 
Editor ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 1-2 

10 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

10 089 การขงขันการสรຌาง Web Applications ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 1 

8 พ.ย. 2560 09.00-14.00 



๑๒๐ 
 

11 121 การขงขันการขียนปรกรมดຌวยภาษาคอมพิวตอร์ 
ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 1 

8 พ.ย. 2560 13.00-16.00 

12 125 การประกวดครงงานคอมพิวตอร์ประภทซอฟต์วร์ ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชัๅน 1 หຌอง ฿ตຌอาคาร 6 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

13 126 การประกวดครงงานคอมพิวตอร์ประภทซอฟต์วร์ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชัๅน 1 หຌอง ฿ตຌอาคาร 
6 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

14 134 การขงขันการตัดตอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 
5) ชัๅน 2 หຌอง Computer 3-4 

11 พ.ย. 2560 09.00 

 

  



๑๒๑ 
 

หมวดหมู : หุนยนต์ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 682 การขงขันหุนยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชัๅน 1 
หຌอง สตทัศนศึกษา 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

2 683 การขงขันหุนยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชัๅน 1 
หຌอง สตทัศนศึกษา 

8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

3 684 การขงขันหุนยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชัๅน 1 
หຌอง สตทัศนศึกษา 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

4 685 การขงขันหุนยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม พญาเชยชนะสงคราม (อาคาร 5) ชัๅน 1 
หຌอง สตทัศนศึกษา 

10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

5 163 การขงขันหุนยนต์ระดับพืๅนฐาน ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชัๅน 1 หຌอง ฿ตຌอาคาร 6 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

6 166 การขงขันหุนยนต์ระดับพืๅนฐาน ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชัๅน 1 หຌอง ฿ตຌอาคาร 6 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

7 627 การประกวดครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชัๅน 1 หຌอง ฿ตຌอาคาร 6 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

8 628 การประกวดครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม อาคาร 6 ชัๅน 1 หຌอง ฿ตຌอาคาร 6 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00 

 

 
  



๑๒๒ 

 

หมวดหมู : การงานอาชีพ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 602 การขงขันประดิษฐ์ของ฿ชຌจากวัสดุธรรมชาติ฿น
ทຌองถิไน ม.1-ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม สนามบาสกใตบอล 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

2 039 การขงขันประดิษฐ์ของ฿ชຌจากวัสดุธรรมชาติ฿น
ทຌองถิไน ม.4-ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม สนามบาสกใตบอล 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

3 603 การขงขันจักสานเมຌเผ ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

4 062 การขงขันจักสานเมຌเผ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

5 604 การขงขันประดิษฐ์กระทงดอกเมຌธูปทียนพ ม.1-ม.
3 

รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

6 056 การขงขันประดิษฐ์บายศรีสูขวัญ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

7 605 การประกวดครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 6 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

8 079 การประกวดครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 6 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

9 606 การขงขันการจัดสวนถาดบบชืๅน ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม หอประชุม฿หญ 8 พ.ย. 2560 13.00-15.00 

10 084 การขงขันการจัดสวนกຌว ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หอประชุม฿หญ 10 พ.ย. 2560 13.00-15.00 

11 607 การประกวดปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

12 100 การประกวดปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30 



๑๒๓ 

 

13 623 การขงขันท าอาหาร นๅ าพริก ผักสด ครืไองคียง ม.1-
ม.3 

รงรียนพานพิทยาคม ฿ตຌอาคารรียน 1 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

14 624 การขงขันท าอาหาร นๅ าพริก ผักสด ครืไองคียง ม.4-
ม.6 

รงรียนพานพิทยาคม ฿ตຌอาคารรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

15 609 การขงขันท าอาหารคาวหวานพืไอสุขภาพ ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม ฿ตຌอาคารรียน 1 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

16 115 การขงขันท าอาหารคาวหวานพืไอสุขภาพ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม ฿ตຌอาคารรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

17 610 การขงขันการกะสลักผักผลเมຌ ม.1-ม.3 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

18 123 การขงขันการกะสลักผักผลเมຌ ม.4-ม.6 รงรียนพานพิทยาคม หนຌาอาคารรียน 2 (อาคารจຌาค าลือ) 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30 

 
  



๑๒๔ 

 

หมวดหมู : รียนรวม - ภาษาไทย 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 148 การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางการหใน 
ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล หຌอง หຌองรียนอนุบาล 2/3 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

2 615 การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางสติปัญญา 
ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล หຌอง หຌองรียนอนุบาล 2/3 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

3 152 การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางรางกายฯ 
ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล หຌอง หຌองรียนอนุบาล 2/3 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

4 154 การขงขันการลานิทาน ประภทบกพรองทางการ
รียนรูຌ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล หຌอง หຌองรียนอนุบาล 2/3 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

5 648 การขงขันการลานิทาน ประภทนักรียนออทิสติก ม.1-
ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล,หຌองรียนอนุบาล หຌอง 2/3 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

6 186 การขงขันการจัดท าหนังสือลมลใก ประภทบกพรอง
ทางการรียนรูຌ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล หຌอง หຌองศูนย์ปฐมวัย,หຌองอนุบาล1/1 11 พ.ย. 2560 09.00-15.00 

7 187 การขงขันการจัดท าหนังสือลมลใก ประภทบกพรองทางการ
รียนรูຌ ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารอนุบาล หຌอง หຌองอนุบาล 1/2, หຌองอนุบาล 2/1 11 พ.ย. 2560 09.00-15 

 

 

  



๑๒๕ 

 

หมวดหมู : รียนรวม - ศิลปะ 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา 

1 238 การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรอง
ทางการเดຌยิน ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน3ชัๅน ชัๅน 3 หຌอง หຌอง ป.5, 
หຌอง ป.6,หຌองอัจฉริยะ 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

2 021 การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรองทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน3ชัๅน ชัๅน 3 หຌอง หຌอง ป.5, 
หຌอง ป.6,หຌองอัจฉริยะ 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

3 025 การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรองทาง
รางกายฯ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน3ชัๅน ชัๅน 3 หຌอง หຌอง ป.5, 
หຌอง ป.6,หຌองอัจฉริยะ 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

4 027 การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทบกพรอง
ทางการรียนรูຌ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน3ชัๅน ชัๅน 3 หຌอง หຌอง ป.5, 
หຌอง ป.6,หຌองอัจฉริยะ 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

5 029 การขงขันการวาดภาพระบายสี ประภทออทิสติก ม.
1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า อาคารรียน3ชัๅน ชัๅน 3 หຌอง หຌอง ป.5, 
หຌอง ป.6,หຌองอัจฉริยะ 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 

6 051 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางการหใน ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

7 059 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

8 075 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

9 078 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางการรียนรูຌ ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 



๑๒๖ 
 

10 081 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองออทิสติก ม.1-ม.3 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

11 082 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางการหใน ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

12 083 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางสติปัญญา ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

13 085 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางรางกายฯ ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

14 086 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางการรียนรูຌ ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

15 093 การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองออทิสติก ม.4-ม.6 

รงรียนทศบาล 1 ป่ากอด า หอประชุมรงรียน หຌอง วที 1 11 พ.ย. 2560 09.00 ปຓนตຌนเป 

 

  



๑๒๗ 

 

หมวดหมู : รียนรวม - การงานอาชีพละทคนลยี 

ทีไ ID รายการขงขัน สถานทีไ วันทีไ วลา หมายหตุ 

1 209 การขงขันการวาดภาพดຌวยปรกรม Paint 
ประภทบกพรองทางสติปัญญา เมก าหนดชวงชัๅน 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน 
ชัๅน 3 หຌอง 135,136 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 
- 

2 212 การขงขันการวาดภาพดຌวยปรกรม Paint 
ประภทบกพรองทางรางกายฯ เมก าหนดชวงชัๅน 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน 
ชัๅน 3 หຌอง 135,136 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 
- 

3 213 การขงขันการวาดภาพดຌวยปรกรม Paint 
ประภทบกพรองทางการรียนรูຌ เมก าหนดชวงชัๅน 

รงรียนมลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน 
ชัๅน 3 หຌอง 135,136 

11 พ.ย. 2560 09.00-12.00 
- 

 


