
 
คำส่ังโรงเรียนวาปีปทุม 

ท่ี  027/2566 
เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  70  ปีการศึกษา 2565 
 

  เพื ่อให้การเข ้าร ่วมการประกวดแข่งข ันร ่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน  ระดับ ชาติ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่  70  ปีการศึกษา  2565  ในวันที่  30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566     
จ ังหวัดร ้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเร ียบร ้อยมีประสิทธิภาพ   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และ มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  โรงเรียนวาปีปทุมจึงแต่งต้ังข้าราชการครู และ
ลูกจ้าง ดำเนินการตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  นายไพทูล  พรมมากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

 1.2  ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 1.4  ว่าที่ ร.อ. ศุภกฤต  เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.5  นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.6  นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.7  นายสมศักด์ิ  เรืองบุญ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.8  นางประภาศรี  ทิพย์พิลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.9 นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักด์ิ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.10 ว่าที่ ร.อ. ประวัติ  หัตถสินธุ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.11 นายประดิษฐ์  สังขเภท  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.12 นางจำปา  สืบสุนทร   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.13 นายวิฑูรย์  บ่าพิมาย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.14 นายสราวุธ  สระมูล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

1.15 นายเยี่ยม  ไปนา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.16 นายบัวภา  มะกา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

1.17 นายเรืองศักด์ิ  มัททวีวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.18 นางไอลัดดา  ปามุทา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 1.20 นางสาววิริยา  ภูน้ำย้อย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.20 นางจารุภา  มะธุเสน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



 1.21 นางขนิษฐา  เตชะนอก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.22 นางบุปผา  ทิ้งแสน   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.23 นายศุภษร  บุดดา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.24 นายเสาร์ห้า  พุทธบาล  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.25 นางอภิรดา  กองบุตร  ครู    กรรมการ 
 1.26 นายวัชรินทร์  ติดวงษา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 1.27 นางพรสวรรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.28 นางสุคนธา โคตรโสภา        ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.29 นางอรุณี  ปะนัดถา           ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        มีหน้าท่ี  อำนวยการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อแนะนำ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
 2.1 ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.2 ว่าที่ ร.อ. ศุภกฤต  เรืองสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.3 นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ์   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 2.4 นางเบญญาภา  ไชยเกตุ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.5 นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.6 นางทรัพย์ศิริ  สิงห์สุพรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.7 นายชูเกียรติ  คุ้มเนตร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.8 นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.9 นางสาวจิราภรณ์  บุญลาด  ครูชำนาญการ   กรรมการ  
 2.10 นายอนันต์  ปัดคำ   ครูชำนาญการ   กรรมการ  
 2.11 นางละอองดาว  แพงคำแสน  ครู    กรรมการ 
 2.12 นางสาวสหฤทัย   วุฒิสาร  ครู    กรรมการ 
 2.13 นางสาวศศิธร   นุ่นภักดี  ครู    กรรมการ 
 2.14 นางสาวศศิประภา  คิดอ่าน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 2.15 นายสิทธิพร  ชลาชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 2.16 นางสาวรัตนา  สุทำมา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 2.17 นายเอกพล  คำสมัย   เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการ 
 2.18 นางสาวปรินดา  ปัตตานี  เจ้าหน้าที่การเงิน   กรรมการ 
 2.19  นายสุรชัย  ปะมาถา  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 2.20 นางสาวนรารัตน์  สุกไพ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดทำหลักฐาน    
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
 



3. คณะกรรมการฝึกซ้อม กำกับ ดูแลนักเรียน  
3.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายภัทรเมธี  ชื่นใจ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวมณีรัตน์  บุบผารัตน์   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 
1. นายนันทกร  ศรีน้อย    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายวิชิต  เสนาราช    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (๖ บท) ม.1-ม.3 
1. นางสาวพรรณวรินทร์  ศรีสุวรรณ  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปะมา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวพัชราภรณ์  อัครเสริญ   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นายนริศ  ประธรรมสาร   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 
1. นายณัยณพ  กุลนิตย์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวนิลยา  ศรีวรรณะ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

 3. นางประภาพร  แก้วจันดา   ครูผู้ควบคุมทีม 
 4. นายบัวภา  มะกา    ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงสุภานัน  สุทธิเภท   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงเมธาวี  ดาเหล็ก   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางนภัทร  แช่มไล่    ครูผู้ควบคุมทีม 

 4. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง   ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกชพรรณ  บัณฑิตเสน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง   ครูผู้ควบคุมทีม 

3.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. นางสาวณฐอร  อินทกรอุดม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายธนวัฒน์  ประมาคะเต   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นายนวมินทร์  สาแก้ว    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายเรืองศักด์ิ  มัททวีวงศ์   ครูผู้ควบคุมทีม 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. เด็กชายจิรัฏฐ์  พระขันธ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันศิริชัยกุล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กชายศิรวิทย์  แยงคำ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 



4. นางสาวศุภาวรรณ  ผลสง่า   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางอรุณี  ปะนัดถา    ครูผู้ควบคุมทีม 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวธีริศรา    ลาดบัวขาว   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวนันทิดา    ภิบาลจอมมี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายวัทธิกร  คำมุก    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางอรุณี  ปะนัดถา    ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางวิไล  ปะตังพะโล    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 
1. นายภูณัฐ  วันดี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายกีรติ  ทาสีแก้ว    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวภัทรภร  วัฒนราช   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางจารีย์ภัค   เรืองสมบัติ   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
1. เด็กชายณัฎฐากร  สวนนอก   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นามสมบูรณ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายธนวัฒน์  ประมาคะเต   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวพิชญ์พิมล  สุนทะวงศ์   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 
1. นายกิตติศักด์ิ  ช่อรักษ์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางเมตตา  ติดวงษา    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
1. นางสาวรวิภา  ใหญ่นอก   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางนิภาพร  อาจอารี    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
1. นางสาวธนัชพร  บัวรัตน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางจารีย์ภัค   เรืองสมบัติ   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โนชราช   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวพิชญ์พิมล  สุนทะวงศ์   ครูผู้ควบคุมทีม 

3.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายจิรัฐ  ปาปะขี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงบุษป์สิริ  ศรีสุพัฒน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวปาลิตา  ปักการะโต   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวนิตยา  ทิพศรีราช   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวศศิประภา  คิดอ่าน   ครูผู้ควบคุมทีม 



การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวทิชาพร  ปิดสายะ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายธนวัฒน์  พรมชัย    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายภควัฒน์  จันทะค่อม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวณิชาพัฒน์  โคตะมะ   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวรัตนา  สุทำมา    ครูผู้ควบคุมทีม 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีแสง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายณภัทร  ศิริโสม    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวภัทราพร  ศรีภูวงษ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางวันทนีย์   ประจะนัง   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวสุวรรณี  ผาผง    ครูผู้ควบคุมทีม 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สกุล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงปุลินิตา  ปะกำแหง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ปาปะขัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางเสาวภาคย์  สมานกุล   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวเอมมิกา  เทียงคำ   ครูผู้ควบคุมทีม 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
1. นายชนาธิป  ทุมจีน    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายภัทรพล  ผาใต้    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายศุทธวีร์  ยืนสุข    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต  เรืองสมบัติ  ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นายเดชพล  ใจปันทา    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
1. นางสาวกวินธิดา  จันดี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวภัทรธิดา  โทนะหงษา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวสุดารัตน์  ปักกะทานัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวอุดมลักษณ์  วานิชชัง   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางขนิษฐา  เตชะนอก    ครูผู้ควบคุมทีม 
6. นางสาวอินทิรา  กาหลง   นักเรียนช่วยงาน 
7. นางสาวฐิติรัตน์  ศิริมนตรี   นักเรียนช่วยงาน 
8. นายจิรภัทร  ธีรภักด์ิสวัสด์ิ   นักเรียนช่วยงาน 
9. นายธนดล  หุตารมณ์    นักเรียนช่วยงาน 
10. นายฐิติศักด์ิ  โพธิ์หล้า    นักเรียนช่วยงาน 
11. นางสาวเกศกนก  ภูวนาถ   นักศึกษาช่วยงาน 
12. นางสาวศิริญญา  สีหาบุดโต   นักศึกษาช่วยงาน 



การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 
1. นายต้นตระกูล  กุลสวัสด์ิ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายเนติพงศ์  ฆารสว่าง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3.  นายเมธิชัย   ลามะให    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสุคนธา  โคตรโสภา    ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวอัมวิกา  ทวยจันทร์   ครูผู้ควบคุมทีม 

3.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

1. นางสาวจีระภา  บรรจงปรุ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายผดุงเกียรติ  ปะระทัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3.  นางสาววริศรา  ทาชาด   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นายเศรษฐพงษ์  แวงดงบัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นางสาวเอวิตรา  สาโสก   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นายนพพล  โสโท    ครูผู้ควบคุมทีม 
7. นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ ์    ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นายสุรชัย  ปะมาถา    พนักงานขับรถยนต์  
9. นางสาวสุดารัตน์  คำสอน   นักศึกษาช่วยงาน  

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นางสาวกัลยาณี  แสงโทโพธิ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวจารวี  หริคำภา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3.  นางสาวดาวเด่น  แซ่เปีย   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวนัยน์ภัค  ทิพย์รม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นางสาวปัณฑารีย์  เทพภักดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นางสาวปรียานุช  จำละคร   ครูผู้ควบคุมทีม 
7. นางปัทมา  ปินะทาใน    ครูผู้ควบคุมทีม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทวะฤทธิ์  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพสีลาด   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กหญิงรชนิกร  อินกอง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. เด็กหญิงวรัชยา  พรหนองแสน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ร้ายเสน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

                    6. นางกรทิพย์  ปัญโญ    ครูผู้ควบคุมทีม 
                    7. นางกลิ่นแก้ว  จันทเขต    ครูผู้ควบคุมทีม  
                   8. นายสุรศักด์ิ  มัชะปาโต      นักศึกษาช่วยงาน 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 
1. นางสาวฐารียา  เขตคำขวา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวณัฐนิชา  ประภาศรี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 



3. นางสาวณัฐวดี  สมบัวคู   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวพรหมพิริยะ  รสสุคนธ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นางสาวสุกัลยา  ภูศรีฤทธิ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นายศุภษร  บุดดา    ครูผู้ควบคุมทีม 
7. นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี   ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นายธนากร  ทุไทสง    นักศึกษาช่วยงาน 

3.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 

1. นางสาววรดา  ประพาศพงษ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายเกียรติยศ  บุตะโชติ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางจิตติพร  ประทุมมาศ   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาววราภรณ์  จันทสมบัติ   ครูผู้ควบคุมทีม 

3.6  กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
 1. เด็กหญิงวรกานต์  สีหาบุตโต   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 2. นายทวีศักด์ิ  สืบเมืองซ้าย   ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
 1. นายชนะศึก  ประจุดเนย์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ   ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
 1. นางสาวอติกานต์  พัตรพักตร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ   ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธนกฤต  เปรมนาค   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วภา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กหญิงภานุชนาถ  ชาวพงษ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นายทวีศักด์ิ  สืบเมืองซ้าย   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ   ครูผู้ควบคุมทีม 
6. นายเดชอุดม  พิมพ์บาล   พนักงานขับรถยนต์ 

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
1. นางสาวจิรนันท์  จารวงศ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายวสุกฤต  ประจุดทะศรี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวศุภกาญจน์  วานิชชัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นายทวีศักด์ิ  สืบเมืองซ้าย   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ   ครูผู้ควบคุมทีม 
6. นายเดชอุดม  พิมพ์บาล   พนักงานขับรถยนต์ 
 



3.7  กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี 
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
 1. นางสาวทิฆัมพร  แคนมี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

2. นายนรเศรษฐ์  นามมงคล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายปฐถวี  อินธิแสง    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นายพีรวิชญ์  ปรีฉันท์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นายภัทรพันธ์  เพ่ิงจันดา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นายอติรัณณ์  ศรีชาดา    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
7. นายสราวุธ  สระมูล    ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นายพิษณุย์  ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
9. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง   ครูผู้ควบคุมทีม 

 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 
  1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นพวัฒน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

2. เด็กชายคณนาถ  เอกรักษา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวจิณณรัตน์  พัฒอำพันธ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวชนัญชิดา  ทรงม่ันศีล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นางสาวจิรัญชยา  สืบสุนทร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นายธนาธิป  ศิริสำราญ    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
7. เด็กชายชนสิษฎ์  ปะวันตา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
8. นางสาวชลลดา  ประกิระสา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
9. นางสาวณัฐธิญา  โพธิจักร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
10. นายณัฐวุฒิ  ลีนาค    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
11. นายทวีชัย  ปทุมพร    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
12. นายธนภัทร  ไชยสุระ    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
13. นายนรเศรษฐ์  นามมงคล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
14. เด็กหญิงนิพัทธรา  มูลหา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
15. นายปฐถวี  อินธิแสง    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
16. นางสาวประดับเดือน  ทาหาร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
17. นางสาวประวันรัตน์  ชำนาญจันทร์  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
18. นายปวริศ  โมหา    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
19. นางสาวปวีณ์สุดา  ปะสังติโย   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
20. นางสาวปานตะวัน  คำอาจ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
21. นางสาวพนิดา  แสงศรี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
22. นางสาวพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
23. นายพีรวิชญ์  ปรีฉันท์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
24. นายภัทรพล  ประมูลจักโก   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
25. นายภัทรพันธ์  เพ่ิงจันดา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 



26. นายภูชิต  ปัญญาสิทธ์ิ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
27. เด็กชายภูผา  อินทรประเสริฐ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
28. นางสาวรัตนาวลี  ปะเสระกัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
29. นายวสันต์  ปะกิคะ    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
30. นายศรัณยวัฒน์  ภูมาศ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
31. นางสาวศิริรัตน์  ผายแก้ว   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
32. นายศุภกิตต์ิ  เยาวนารถ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
33. นางสาวสุชาวลี  เขตแวงควง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
34. นายอติรัณณ์  ศรีชาดา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  
35. นางสาวพณิชา  ดอนสินเพ่ิม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
36. นายอาณาจักร  ศรีขันชมา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
37. นายอานุภาพ  ปะกิคะเนย์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
38. นายเฉลิมวงค์  ศรีบุญเรือง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
39. นายโชคชัย  โนนอาษา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
40. นายโรจน์ศักด์ิ  กิลี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
41. นายสราวุธ  สระมูล    ครูผู้ควบคุมทีม 
42. นายพิษณุย์  ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
43. นายภูมิรินทร์  นาสินส่ง   ครูผู้ควบคุมทีม 
44. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง   ครูผู้ควบคุมทีม 
45. นางสาวเกตุศิริ  ลุนศรี   ครูผู้ควบคุมทีม 
46. นางสาวกาญจน์สุดา  ชาวสวน   ครูผู้ควบคุมทีม 
47. นางสาวปัณฑิกา  พฤทธิ์ธนังกุล  นักเรียนช่วยงาน 
48. นายภูธเนศ  พวงศรี    นักเรียนช่วยงาน 
49. เด็กหญิงจารุวรรณ  วรพันธุ์   นักเรียนช่วยงาน 
50. เด็กหญิงจิรวดี  วรพันธุ์   นักเรียนช่วยงาน 
51. นายธีรพัทร  ปะวันเตา   นักเรียนช่วยงาน 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
 1. นางสาวพนิดา  แสงศรี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 2. นายพิษณุย์  ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
 1. นางสาวพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 2. นายพิษณุย์  ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
 1. นางสาวเภตรา  โบรด    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
 2. นายสราวุธ  สระมูล    ครูผู้ควบคุมทีม 
 
 



การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 
1. เด็กหญิงกนกพร   พรเพชร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงกัลยานุตถ์   แสงกุดเรือ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กหญิงขวัญข้าว   สูงเนิน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. เด็กหญิงชญาดา   นาถสิทธิ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. เด็กชายชนะพล   พรดี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. เด็กชายชยางกูร   อาจอารี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำจันทร์ดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
8. เด็กชายณัฐพล   บุบผามาตย์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
9. เด็กหญิงณิชานันท์   ปะทันจะ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
10. เด็กชายนพรุจ   แน่นดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
11. เด็กหญิงจันจิรา  วัฒยุ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
12. เด็กหญิงนันธิกา   สิงห์ฉลาด   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
13. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์   สีหาบุตโต  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
14. เด็กหญิงปิ่นนารี   พรมจักร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
15. เด็กหญิงพฤกษา  มูลต้น   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
16. เด็กหญิงพลอยปภัส   ชุมดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
17. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เทียกทอง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
18. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ   โชสูงเนิน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
19. เด็กหญิงวรัญญา  ด้วงนวม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
20. เด็กชายวีรศักด์ิ   สุทธิเจริญ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
21. เด็กหญิงศตพรพรรณ   เผือกพันธ์  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
22. เด็กหญิงศรัญญา  เนื่องวงษา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
23. เด็กชายสวภัทร์   ปาปะขา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
24. เด็กชายสิรภัทร   ภูดวงจิตร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
25. เด็กหญิงสิราวรรณ   จันทะเลิศ  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
26. เด็กชายสุกลวัฒน์   ม่วงทำ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
27. เด็กชายเปรม   มูลวันดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
28. เด็กหญิงเฟ่ืองฟู   บัวงาม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
29. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำทะลุง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
30. นายสราวุธ  สระมูล    ครูผู้ควบคุมทีม   
31. นายพิษณุย์   ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
32. นายภูมิรินทร์   นาสินส่ง   ครูผู้ควบคุมทีม 
33. นายณัฐภูมิ   ปะโสทานัง   ครูผู้ควบคุมทีม 
34. นางสาวเกตุศิริ   ลุนศรี   ครูผู้ควบคุมทีม 
35. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ   ครูผู้ควบคุมทีม 
36. นางสาวกาญจน์สุดา  ชาวสวน   ครูผู้ควบคุมทีม 



การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 
1. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ไทร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายกฤตพณ   โกยรัมย์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวกัญญารัตน์   เอกโชติ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวกัลยรัตน์   อุปมัย   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นายจิรายุ   เทียบมัง    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  
6. นายจิรายุส   ไชยวงษา    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
7. นางสาวจีรณา  อินวงศ์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
8. นางสาวจีรนันท์   อ้ิมพัฒน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
9. นางสาวชนิสรา   หิตายะโส   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
10. นางสาวชลิตา   เคลื่อนไธสง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
11. นางสาวชวิศา   แก้วสังข์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
12. นายชัยมงคล   วังสาร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
13. นางสาวชุติกาญจน์   ทองปาน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
14. นางสาวณัฐกานต์   วันทายุทธ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
15. นางสาวณิชารีย์   แสงพิมพ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
16. นางสาวดาวฤทัย   สุภาดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
17. นางสาวทิฆัมพร  แคนมี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
18. นายธนพนธ์   หลาบสีดา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
19. นายธวัชชัย   ลาวัลย์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
20. นางสาวธันย์ชนก   ชาวเกวียน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
21. นางสาวนิชาภา   สมสะกีสิทธ์ิ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
22. นางสาวนิรมล   ประทุมตะ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
23. นายปวริศ   สุภนัก    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
24. นางสาวพงศ์ภรณ์   แคนสิงห์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
25. นายพีรพัฒน์  วัชรานุสรน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
26. นางสาวมาลิษา   จรศรชัย   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
27. นางสาววรัญฑ์นิภา   มนตรี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
28. นายวุฒิชัย   พาโคกทม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
29. นางสาวศิริกุลนัดดา   คุรินทร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
30. นางสาวศิริพร   ปักเหนือ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
31. นางสาวศิริพร  เชื่อนิจ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
32. นางสาวสุกัญญา   แสนบุดดา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
33. นายสุปวีร์  มะธุเสน    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
34. นางสาวอริสรา  สัณฐิติบวร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
35. นางสาวอริสา   จันทพรม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
36. นางสาวอินทิรา   ปินะสา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 



37. นางสาวเกศราวรินทร์   มัชปะโม  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
38. นางสาวเภตรา  โบรด    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
39. นายเศรษฐพงศ์   เหล่าสิทธ์ิ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
40. นายไพโรจน์  บุญโรจน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
41. นายสราวุธ   สระมูล    ครูผู้ควบคุมทีม 
42. นายพิษณุย์  ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
43. นายภูมิรินทร์   นาสินส่ง   ครูผู้ควบคุมทีม 
44. นายณัฐภูมิ   ปะโสทานัง   ครูผู้ควบคุมทีม 
45. นางสาวเกตุศิริ   ลุนศรี   ครูผู้ควบคุมทีม 
46. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ   ครูผู้ควบคุมทีม 
47. นางสาวกาญจน์สุดา  ชาวสวน   ครูผู้ควบคุมทีม 

3.8  กลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ 
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  

1. เด็กชายชนาธิป  มุงปุก    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวชุติมา  เสนาโนฤทธิ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายฐานทัพ  ปัดถามัง    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นายณัฐพล  สุขสวาท    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  
5. นางสาวพรญาณี  จันดีกระยอม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. เด็กชายศุภณัฐ  สืบสิงห์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
7. เด็กหญิงอรุณยุภา  แก้วภา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
8. นางสาวแพรวา  สุธรรม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

  9. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักด์ิ   ครูผู้ควบคุมทีม 
10. นางละเอียด   มูลวิไล    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1. เด็กชายชนาธิป  มุงปุก    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายณัฐพล  สุขสวาท    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวพรญาณี  จันดีกระยอม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวสายฝน  นุสีวอ    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. เด็กหญิงอรุณยุภา  แก้วภา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นางสาวแพรวา  สุธรรม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

  7. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักด์ิ   ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นางละเอียด   มูลวิไล    ครูผู้ควบคุมทีม 
9. นายฐานทัพ  ปัดถามัง    นักเรียนช่วยงาน 
10. นางสาวชุติมา  เสนาโนฤทธิ์   นักเรียนช่วยงาน 
11. เด็กชายศุภณัฐ   สืบสิงห์   นักเรียนช่วยงาน 

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  
1. นางสาวธนภรณ์  ดงตะใน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 



2. นางสาวธาริณีย์  มีสูนย์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวนันทอร  มุมทอง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวปวิตรา  พรมป้อง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นายสหชาติ  บุญรักษ์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. นางสาวอรุณรัตน์  ทะวะลัย   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

  7. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักด์ิ   ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นางละเอียด   มูลวิไล    ครูผู้ควบคุมทีม 
9. นายธนะฉัตร  ใจภักดี    นักเรียนช่วยงาน 
10. นายปัณวิชญ์  ปาปะเถ   นักเรียนช่วยงาน 
11. เด็กหญิงกวินธิดา  มูลวิไล   นักเรียนช่วยงาน 

3.9 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  

1. นางสาวธีร์สุดา  ภิบาลจอมมี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
   2. นางสาวศศิธร  นุ่นภักดี    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6  
1. นางสาวคติยา  สิกรม    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวศุภรัตน์ชญา  ศรีวิโรจน์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาววิวารี  แสงงาม    ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวธีราพร  ถนอมสัตย์   ครูผู้ควบคุมทีม 

  การแข่งขันละครส้ันภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  
1. นางสาวกุศลสิริ  คงแสนคำ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวชญานิน  ผ่านสะอาด   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวชุติกาญจน์  แสงโพธิ์ดา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวนภรัตน์  สุ่มทรัพย์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นายพีรภัทร  ไปวันเสาร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   6. นางสาวจรรญาลักษณ์  สาต้ือ   ครูผู้ควบคุมทีม 
7. นางสาววิริยา  ภูน้ำย้อย   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  
1. เด็กหญิงศศิธร  โยทัยเหลี่ยม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   2. นางสาวมยุรี  ลาดนาเลา   ครูผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันละครส้ันภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6  

1. นางสาวกนกวรรณ  บุณยกาญจนะพันธุ์  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวชลธิชา  กิจการ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวณัฐวรา  สูงเนิน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวนฤมล  แสงสุริโย   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นายพงษ์ศธร  จุปะมะตัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   6. นางสาววิวารี  แสงงาม    ครูผู้ควบคุมทีม 



7. นางสุธารัตน์  ค่ายหนองสวง   ครูผู้ควบคุมทีม 
การเขียนเรื่องส้ันภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6  

1. นายพงศ์พล  นิสยันท์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
   2. นางอฤชร  ปทุมพร    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  
1. เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์อุดม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  มะธิมาปะโข   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวภคมน  หมู่โยธา   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวประภาพร  แก้วกัลยา    ครูผู้ควบคุมทีม 

3.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  

1. นางสาวฐิติชญา  ลุนแดง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวประวีณา  บุญกันหา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาววริศรา  แก้วกุ่ม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวเกศรินทร์  ชินบุตร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. นายเจษฏาภรณ์  สอนจันทร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   6. นางสาววัชรี  ชารีชืน่    ครูผู้ควบคุมทีม 
7. นางลภัสรดา  บุบผโชติ    ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี    ครูผู้ควบคุมทีม 

3.11 คอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  

1. นายวรัญญู  ศิริมนตรี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวเมทาวี  ปักษี    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวธิดารัตน์  ดรนาม   ครูผู้ควบคุมทีม 

 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ม.1-ม.3  
1. เด็กชายกวินภพ  ครยก    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงจรรยาพร  จิตราพิเนตร  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวธิดารัตน์  ดรนาม   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  
1. เด็กหญิงวริศรา  ปัตตานัง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ดีแดง    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นายปริญญา  ยวงทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
1. เด็กชายชินกร  เนตะชาติ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 



2. เด็กชายดังตฤณวัฒน์  นวลนอก   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
   3. นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย   ครูผู้ควบคุมทีม 

4. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ    ครูผู้ควบคุมทีม 
  การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  

1. นายกันตภูมิ  เดาขุนทด   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายธนกร  จันหนองหว้า   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นายปริญญา  ยวงทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสาวธิดารัตน์  ดรนาม   ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
1. เด็กชายธีรภัทร  หลาบมาลา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมพล   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นายอนันต์  ปัดคำ    ครูผู้ควบคุมทีม 

 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
1. นายนพัตธร  วงศ์ภูธร    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาวสุพัตรา  จันสีน้อย   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นายอนันต์  ปัดคำ    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6  
1. นายปฏิภาณ  ทิมทอง    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายรัฐภูมิ  เกิดพระจีน    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นายอนันต์  ปัดคำ    ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
1. เด็กชายณัฐภัทร  ปัตตาเนย์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กชายศุภณัฐ  หม่องพรม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสาวสุทธิยา  รัตนคุณศาสน์   ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ    ครูผู้ควบคุมทีม 

 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  
1. เด็กชายกรเจตน์  รอดคง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  อำพา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

   3. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ    ครูผู้ควบคุมทีม 
4. นายปริญญา  ยวงทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 

3.12  หุ่นยนต์ 
 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-ม.3 



1. เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเฮือง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กชายชาติกล้า  วัฒนบุตร   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กชายภูวดล   เพ็งผลา   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางขนิษฐา  เตชะนอก    ครูผู้ควบคุมทีม 
6. นายกุลธนิต ปามุทา    นักศึกษาช่วยงาน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 
1. นายธนภัทร  เตชะนอก    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นายธินาธิป  ปิดตาละเต   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวอริศรา  สุขังสูงเนิน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางขนิษฐา  เตชะนอก    ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางไอลัดดา  ปามุทา    ครูผู้ควบคุมทีม 
6. นายกุลธนิต ปามุทา    นักศึกษาช่วยงาน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 
1. เด็กชายกฤติกร  ศรีเฮือง   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กชายภูริพัฒน์  วิวัฒนพันธุ์   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นายสหรัฐ  ชารีรักษ์    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางไอลัดดา  ปามุทา    ครูผู้ควบคุมทีม 
6. นายกุลธนิต ปามุทา    นักศึกษาช่วยงาน 

3.13  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนัญชิดา   หงส์ชุม   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงชาลิฎา  วงษา    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. เด็กหญิงพนัชกร  พาดีจัน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. เด็กหญิงมีนา  มุกดา    นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
5. เด็กหญิงสุกานดา  โพธิ์ดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
6. เด็กชายเชษฐ์ดนัย   เวียงชัยภู   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
7. นางอภิรดา  กองบุตร    ครูผู้ควบคุมทีม 
8. นายธนโชติ  จันทรังษี    ครูผู้ควบคุมทีม 
9. นางประไพพรรณ  โชติธนารัชก์กุล  ครูผู้ควบคุมทีม 

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชุมดี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. เด็กหญิงอรวรา  ไวมงคุณ   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวเมธินี  เพชรพูน   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางมุนี  ภวภูตานนท์    ครูผู้ควบคุมทีม 



การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
1. นางสาวนพวรรณ  การค้า   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
2. นางสาวปุณญณุช  มะปะเท   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
3. นางสาวสุพรรษา  ทีโพธิ์หาด   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
4. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา   ครูผู้ควบคุมทีม 
5. นางบุษรา  ดาทอง    ครูผู้ควบคุมทีม 

มีหน้าท่ี  คัดเลือก ฝึกซ้อมนักเรียน กำกับดูแลประมาณการของบประมาณสนับสนุนและนำนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนดประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้าย 

4. งานโสตทัศนักศึกษา 
 1. นายวีระพงษ์  ประทัด    ช่างภาพ 
 2. นายสิทธิพล  ปราสาร    ช่างภาพ 
มีหน้าท่ี  ถ่ายภาพกิจกรรมนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
5. คณะกรรมการตรวจเย่ียมสนามแข่งขัน 

5.1 นายไพทูล  พรมมากุล ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันอำเภอโพนทอง        
อำเภอเมยวดี  อำเภอหนองพอก 

5.2 ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์   ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันอำเภอเมือง         
                                                    อำเภอศรีสมเด็จ  อำเภอเมืองสรวง 
5.3 นายวัชรินทร์  ติดวงษา ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันอำเภอจตุรพักตรพิมาน         
                                                    อำเภอเกษตรวิสัย  อำเภอปทุมรัตน์ 
5.4 นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันอำเภอสุวรรณภูมิ         

                                                     อำเภออาจสามารถ  อำเภอเสลภูมิ 
มีหน้าท่ี  ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อบและให้กำลังใจครู บุคลากรและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงาน   
           ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 
จึงขอแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและลูกจ้างตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ 

ฝึกซ้อมนักเรียน กำกับดูแล นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ 
ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทางโรงเรียนทราบด้วย สำหรับการเดินทางไปราชการ
ของครูและนักเรียนในครั้งนี้ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม   
 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2566 
 

 
(นายไพทูล   พรมมากุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 


