
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๙๒  / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ให"ข"าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ"าง  นักเรียนไปราชการ 

 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก4น  ครั้งท่ี  ๖๘  ป6การศึกษา ๒๕๖๑  ในวันท่ี ๖ - ๘ เดือนกันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ  โรงเรียนขามแก4นนคร  โรงเรียนขอนแก4นวิทยายน  โรงเรียนแก4นนครวิทยาลัย   
โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนนครขอนแก4น  โรงเรียนน้ําพองศึกษา  และโรงเรียนท่ีเป:นศูนย�พัฒนา 
การเรียนการสอนกลุ4มสาระการเรียนรู"  ความละเอียดตามหนังสือท่ีแจ"ง 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  ๑๘๔๗/๒๕๕๘  
เรื่อง  มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  สั่ง  ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ของข"าราชการครู 
พนักงานราชการ ลูกจ"าง  และนักเรียน จึงอนุญาตให" 

 

ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 

๑ ภาษาไทย การแข4งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงปทุมพร  ตอสี นางชนิดาภา  โสหา 

๒ ภาษาไทย การแข4งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 

นางสาวศิริวิภา  มุกทา นางสาวรัชนีกร 
วงศ�สะอาด 

๓ ภาษาไทย การแข4งขันวรรณกรรม
พิจารณ� ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงวิรุฬรักษ� 
วิรุฬภักด์ิ 

นางพัชนียา  ไชยรัตน� 

๔ ภาษาไทย การแข4งขันวรรณกรรม
พิจารณ� ม.๔-ม.๖ 

นางสาวศดานันท�  แสนโท นางพัชนียา  ไชยรัตน� 

๕ ภาษาไทย การแข4งขันพินิจวรรณคดี 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงทิพลักษณ� 
จิระพันธ� 

นางช4อผกา  พิศพล 

๖ ภาษาไทย การแข4งขันพินิจวรรณคดี 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวนภัสสร  ดงแก"ว นางช4อผกา  พิศพล 

๗ ภาษาไทย การแข4งขันเรียงร"อย 
ถ"อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร�โสม นางสาวรัชนีกร 
วงศ�สะอาด 

๘ ภาษาไทย การแข4งขันเรียงร"อย 
ถ"อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.๔-ม.๖ 

นางสาววริญญา  รินทอง นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� 

๙ ภาษาไทย การแข4งขันกวีเยาวชน 
คนรุ4นใหม4 โคลงสี่สุภาพ 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายณัฐภูมิ  เขียวอ4อน 
๒. นายธีรธร  แสงดาว 

๑. นายอภิชาติ  คําวิเลิศ 
๒. นายอรณพ  คําแสน 
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๑๐ ภาษาไทย การแข4งขันต4อคําศัพท�
ภาษาไทย (คําคมเดิม)  
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวภนิตา  ชาวัด นางสาวรัชนีกร 
วงศ�สะอาด 

๑๑ คณิตศาสตร� การแข4งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายทรงชัย  คําสอน นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 

๑๒ คณิตศาสตร� การแข4งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร� ม.๔-ม.๖ 

นางสาวชนิดา  ชาที นายพรพิชิต  ทิทา 

๑๓ คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร�  
ประเภทสร"างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร� 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายภาณุพัตร� 
บรรณสาร 

๒. นางสาวอภิญญา 
พรรคทิง 

๓. นางสาวอรอุมา  ชมพุฒ 

๑. นางภัทรา  การนา 
๒. นางสาวศิวารักษ� 

ไชยสมบัติ 

๑๔ คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร�  
ประเภทบูรณาการความรู" 
ในคณิตศาสตร�ไปประยุกต�ใช" 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฏฐกมล 
โพธิ์ลังกา 

๒. เด็กหญิงวรรณภา 
ศิริกานต�วัฒนา 

๓. เด็กชายโกสินทร� 
แสงสีเมือง 

๑. นายพรพิชิต  ทิทา 
๒. นางสาวรัตนา 

กนกหงษา 

๑๕ คณิตศาสตร� การแข4งขันสร"างสรรค�ผลงาน
คณิตศาสตร�โดยใช"โปรแกรม 
GSP ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงธมลวรรณ 
เกตุแก"ว 

๒. นายปPณณธร  สอนโว 

๑. นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ 

๒. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 
๑๖ คณิตศาสตร� การแข4งขันสร"างสรรค�ผลงาน

คณิตศาสตร�โดยใช"โปรแกรม 
GSP ม.๔-ม.๖ 

๑. นายชิษณุพงศ�  บุญวิลัย 
๒. นางสาวอุมาพร  อุดมคํา 

๑. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 
๒. นางสาวนันท�นภัส 

สารพินิจ 
๑๗ คณิตศาสตร� การแข4งขันคิดเลขเร็ว  

ม.๑-ม.๓ 
เด็กหญิงเกสรา  ส4วนเสมอ นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 

๑๘ คณิตศาสตร� การแข4งขันคิดเลขเร็ว  
ม.๔-ม.๖ 

นายเจษฎากร  พิมพ�พันธ� นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ 

๑๙ คณิตศาสตร� การแข4งขันต4อสมการ
คณิตศาสตร� (เอแม็ท)  
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายกฤษฎา  ฐานะ 
๒. เด็กชายณัฐดนัย 

กลางหล"า 

๑. นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ 

๒. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 
๒๐ คณิตศาสตร� การแข4งขันต4อสมการ

คณิตศาสตร� (เอแม็ท)  
ม.๔-ม.๖ 

นายศิวกร  ศรีอุดร นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ 

๒๑ คณิตศาสตร� การแข4งขันซูโดกุ  
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงศิริกานต� 
พิมพรภิรมย� 

นายบูรพา  เรืองตังญาณ 

๒๒ คณิตศาสตร� การแข4งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ นางสาวสุมิตตรา  กินรี นายบูรพา  เรืองตังญาณ 
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๒๓ วิทยาศาสตร� การแข4งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจันทิมา 
ศรีพิเมือง 

๒. เด็กหญิงภัทราภา 
ละเลิศ 

๓. เด็กหญิงภัทราวดี 
ศรีสว4าง 

๑. นางเนตรภา  คลังกลาง 
๒. นางสาวศิรินทร�ทิพย� 

วงวิลาศ 

๒๔ วิทยาศาสตร� การแข4งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวชนาภา 
ชาญประไพ 

๒. นางสาวนุจรินทร� 
แสนแก"ว 

๓. นางสาวเกษฎากรณ� 
สังข�หน4วง 

๑. นางอรวรรณ  พลทัสสะ 
๒. นางสาวศุภรดา 

บุญจุฑาสิริกุล 

๒๕ วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภททดลอง 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายนพวิชญ� 
หวันกะมา 

๒. เด็กหญิงบวรรัตน�  จําพร 
๓. เด็กหญิงวณัฐชา 

เขียวอ4อน 

๑. นางสาวกุณฑิกา 
ภูสีฤทธิ์ 

๒. นางอรทัย  วงษ�สถิตย� 

๒๖ วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภททดลอง 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายปฏิภาณ  แสนแก"ว 
๒. นางสาวภาวิณีษ�  โททองดี 
๓. นายวสวัสต�   มณฑา 

๑. นางสาวศุภรดา 
บุญจุฑาสิริกุล 

๒. นางอรวรรณ  พลทัสสะ 
๒๗ วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร� ประเภท
สิ่งประดิษฐ� ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายณัฏฐชัย 
บุษราคัม 

๒. เด็กหญิงนิฐิพร  ศรียอด 
๓. เด็กชายปPณณวัตน� 

ไวคํา 

๑. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข 
๒. นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ 

๒๘ วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภท
สิ่งประดิษฐ� ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกุลธิดา  สีสังข� 
๒. นายธิติวุฒิ  ยันต�สา 
๓. นางสาวปวีณา 

ชาปPญญา 

๑. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข 
๒. นางวิลาสินี  พรรคพิง 

๒๙ วิทยาศาสตร� การแข4งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร� (Science 
Show) ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายกัณตวิชญ� 
นาหัวนิล 

๒. เด็กหญิงกุสุมา 
ดอนน"อยหน4า 

๓. เด็กหญิงนริศรา 
จุ"มใหญ4 

๑. นางสุพัตรา  ภูนาวัง 
๒. นางสาวศิรินทร�ทิพย� 

วงวิลาศ 

๓๐ วิทยาศาสตร� การแข4งขันการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร� (Science 
Show) ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจิวรักษ� 
ปราศจาก 

๒. นางสาวจุฑามาศ  ผิวดํา 
๓. นางสาวนริศรา 

ฉิมพลีล"อม 

๑. นางวิลาสินี  พรรคพิง 
๒. นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ 
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๓๑ วิทยาศาสตร� การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร� 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายดรัสพงษ� 
ฟุ[งพิลา 

๒. เด็กหญิงอัญชนิกา 
หม่ันเรียน 

๑. นายเชฐกร  ประชาโรจน� 
๒. นางสุพัตรา  ภูนาวัง 

๓๒ วิทยาศาสตร� การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร� 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทรงชัย  ทุมหวัน 
๒. นางสาวอัปสร  แสนมุง 

๑. นายเชฐกร  ประชาโรจน� 
๒. นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต"  

๓๓ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.๑-ม.๓ 

๑. นายกฤษณ  ไชต�หัถ 
๒. นางสาวจันทรวรรณ 

ศรีหลิง 
๓. นางสาวธัญวิษา 

เกษสุภะ 
๔. นางสาวสุชานันท� 

โยธานนท� 
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย 

อุไรศรี 

๑. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง 
๒. นางสาวรุ4งนภา  เหล4าเทพ 

๓๔ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวชรินยา 
สามหมอ 

๒. นางสาวนันทนัช 
ประทัสสานัง 

๓. นางสาวสายสุดา 
เสียงใส 

๔. นางสาวอาทิตติยา 
นาหัวนิล 

๕. นางสาวเมทินี 
นาไชยเวศ 

๑. นางสาวพรทิพย�  อุ4นมีศรี 
๒. นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา 

๓๕ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกัญญาวีร� 
หวันกะมา 

๒. นางสาวจีรวรรณ  สีแก"ว
๓. นางสาวพัณณิตา 

ชลพันธ� 
๔. นางสาวศวิตา  ทิพดง 
๕. นางสาวเมริษา  สีลาโพธิ ์

๑. นางกานติมา  มุลทากุล
๒. นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 

๓๖ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร�สั้น 
 ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายชยภัทร  ละเลิศ 
๒. เด็กชายชุติพนธ� 

แบ4งสันเทียะ 
๓. เด็กหญิงณัฐณิชา 

ทองโคตร 
๔. เด็กหญิงดวงฤทัย 

สุขคล"าย 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ 
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๕. เด็กชายยศธร  สุขเสมอ 
๓๗ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล4านิทาน
คุณธรรม ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงปวีณ�นุช  วุฒิยา นางสาวพรทิพย�  อุ4นมีศรี 

๓๘ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
 ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกาญจนา 
นวลศรี 

๒. เด็กชายฐิติวัชร  ชาวัตร 

๑. นางสิริกาญจน�  ผาโคตร 
๒. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ 

๓๙ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
 ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวประทุมวรรณ 
แพงดาน 

๒. นายศราวุธ  ใจงาม 

๑. นางจุฑารัตน�  สมมาตย� 
๒. นางภัทราภรณ� 

ลิมป\นิศากร 
๔๐ สุขศึกษา และพล

ศึกษา 
การแข4งขันตอบปPญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายราเชนทร� 
สีหาบง 

๒. เด็กชายสองเมือง 
จันทลี 

๑. นายคมสัน  สอโส 
๒. นายอุดม  พิมพ�เทศ 

๔๑ สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข4งขันตอบปPญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวพรณัชชา 
กองเกิด 

๒. นางสาวอนัญญา  บํารุง 

๑. นายอุดม  พิมพ�เทศ 
๒. นายคมสัน  สอโส 

๔๒ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขัน "ศิลป\สร"างสรรค�" 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงสุดารัตน�  สุดใจ นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๓ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขัน "ศิลป\สร"างสรรค�" 
ม.๔-ม.๖ 

นายธนกฤต  ใบญาติ นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๔ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขันวาดภาพระบายสี 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายจิรวัฒน� 
นาโนนกอก 

นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๕ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๖ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๔-ม.๖ 

นางสาวเบ็ญจวรรณ  
จันทรา 

นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๗ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค� 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงคัชรินทร� 
ไชยาเทพ 

นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๘ ศิลปะ-ทัศนศิลป\ การแข4งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค� 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวปนัดดา  แทบแสน นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� 

๔๙ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายกษมิทธิ์ 
อัตถาพร 

๒. เด็กชายจิระโชติ 
แก"วมาตร� 

๓. เด็กชายณัฐภูมิ 
อุดทาโกสุม 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 
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๔. เด็กชายธีรภัทร 
หลวงจันทร� 

๕. เด็กชายมุขมนตรี 
วังพรม 

๕๐ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทิชากร  ภูมิพิมพ� 
๒. นายธนธรณ�  หนองผือ 
๓. นายธนพัฒน� 

อาจนนท�ลา 
๔. นายประริวัฒน�  ตาทอง
๕. นายวรากร  นาคินชาติ 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๑ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกทุ4ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายบัณณทัต  แสงหา นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๒ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกทุ4ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

นายธนากร  จันทะกล นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๓ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกทุ4ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงพีรพร 
เลิศขามป[อม 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๔ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกทุ4ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

นางสาวจันจิรา  ลีแก"ว นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๕ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายบัณณทัต  แสงหา นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๖ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

นายธนากร  จันทะกล นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๗ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงวิชญาดา 
เวียนนอก 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๘ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวจันจิรา  ลีแก"ว นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก"ว 

๕๙ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทชาย 
ม.๑-ม.๓ 

  

๖๐ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทหญิง 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงดาริน  ศรีวงษา นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๖๑ ศิลปะ-ดนตรี การแข4งขันขับร"องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทหญิง 
ม.๔-ม.๖ 
 
 

นางสาวปรียารัตน�  ฐานะ นายพงศกร  สุวรรณศรี 
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๖๒ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภท 
วงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกัญญาณัฐ 
ชมพุฒ 

๒. เด็กหญิงชลธิชา 
โฮมหงษ� 

๓. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงสุข 
๔. เด็กชายธนวัฒน� 

 จันทร�แสง 
๕. เด็กชายธเนศพล 

ชาวเหนือ 
๖. เด็กหญิงพราววรี 

ทับแก"ว 
๗. เด็กหญิงภัทราพร 

แสนสะท"าน 
๘. เด็กชายภูชนะ 

โคตรภูเขียว 
๙. เด็กชายศุภกฤษ 

สิงห�น"อย 
๑๐. เด็กหญิงสุปรียา 

หารอุดร 
๑๑. เด็กชายสุเมธี 

คลังกลาง 
๑๒. เด็กชายเอกรินทร� 

หอมบุญมา 

๑. นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก"ว 
๒. นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๖๓ ศิลปะ-นาฏศิลป\ การแข4งขันรําวงมาตรฐาน 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายจิรภัทร  เพ็งคํ่า 
๒. นางสาวจุฬาลักษณ� 

ของอ4อน 
๓. นายธีระพัฒน� 

ระวังชัยสงค� 
๔. นางสาวนริศรา 

โสดาวัน 
๕. นางสาวรัชฎาภรณ� 

ชมพุฒ 
๖. นายวรัญgู  คลังกลาง 
๗. นายวรายุทธ  ปhiนเภท 
๘. นางสาววสุปภา 

สุขถาวร 
๙. นางสาวเขมมิกา  ทํามา 
๑๐. นายเอกรักษ�  หงษ�ศรี 

๑. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ 
๒. นายพงศกร  สุวรรณศรี 
๓. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� 

๖๔ ภาษาต4างประเทศ การแข4งขันเล4านิทาน 
(Story Telling) ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงประภาพร 
นิลประภา 

นางณัฐธิดา  เหลาหา 
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๖๕ ภาษาต4างประเทศ การแข4งขันเล4านิทาน 
(Story Telling) ม.๔-ม.๖ 

นางสาวนันทพร  ดรเป[ นางอาภัสราวรรณ 
สุริยโชติกุล 

๖๖ ภาษาต4างประเทศ การแข4งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจารุภา 
ปลอดกระโทก 

๒. เด็กหญิงจุฬารัตน� 
แสงกาง 

นางสาวกานดา  เรืองวานิช 

๖๗ ภาษาต4างประเทศ การแข4งขันต4อศัพท�
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร�ด) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฐชนน 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงณัฐณิชา 
ศรีอุดร 

๑. นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

๒. นางมลิวัลย�  ยมโคตร 

๖๘ ภาษาต4างประเทศ การแข4งขันต4อศัพท�
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร�ด) 
ม.๔-ม.๖ 

นายกิตติศักด์ิ  ชื่นบาน นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง 

๖๙ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการสร"างการ�ตูน
แอนิเมชั่น (๒D Animation) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายธีรภัทร 
 สิมสาแก"ว 

๒. เด็กหญิงรุ4งนภา 
สุวรรณศรี 

๑. นางปาริฉัตต�  ไวคํา 
๒. นายเวโรจน�  เหลืองยวง 

๗๐ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช"ด"วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร� ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายรหัสชัย 
เล"าเจริญชัย 

๒. เด็กชายอาทิตย� 
นิตยโรจน� 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายปริญญา  ศรีโบราณ 

๗๑ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช"ด"วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายประพันธ�  พรมเสน 
๒. นายศรันย�  หนองผือ 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายปริญญา  ศรีโบราณ 

๗๒ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการสร"างเกม
สร"างสรรค�จากคอมพิวเตอร� 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายนราวิชญ� 
โยชาร ี

๒. เด็กชายพีรพัฒน� 
หอมสมบัติ 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายไมตรี  สุ4มมาตร 

๗๓ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการสร"างเกม
สร"างสรรค�จากคอมพิวเตอร� 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทินกร  สุปPญโญ 
๒. นายนัฐพงศ�  ทรายงาม 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายไมตรี  สุ4มมาตร 

๗๔ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการสร"าง Motion 
Infographic ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวหทัยรัตน� 
คลังกลาง 

๒. นางสาวเขมมิกา 
มหาหิงษ� 

๑. นางปาริฉัตต�  ไวคํา 
๒. นายเวโรจน�  เหลืองยวง 

๗๕ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการเขียน
โปรแกรมด"วย
ภาษาคอมพิวเตอร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายสหภาพ  คําสุข 
๒. นายองศาชัย 

เล"าเจริญชัย 
 

๑. นางปาริฉัตต�  ไวคํา 
๒. นายเวโรจน�  เหลืองยวง 
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๗๖ คอมพิวเตอร� การแข4งขันการตัดต4อ
ภาพยนตร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายพีรพัฒน�  บุญเสนาะ 
๒. นายศักด์ิพล  แสงบุดดา 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายปริญญา  ศรีโบราณ 

๗๗ หุ4นยนต� การแข4งขันหุ4นยนต�
ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายปราโมทย� ผาจ้ํา 
๒. เด็กชายภูมินทร� 

พลซักซ"าย 
๓. เด็กชายเทพทัต  ทองคํา 

๑. นางปาริฉัตต�  ไวคํา 
๒. นางสาวณัฐกฤตา 

วันละคํา 

๗๘ หุ4นยนต� การแข4งขันหุ4นยนต�
ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ 

๑. นายภัทรดนัย 
โคตรพงษ� 

๒. นายวิศิษฐ�  ศรีสมภาร 
๓. นางสาวอารยา  ฐานะ 

๑. นางปาริฉัตต�  ไวคํา 
๒. นางสาวณัฐกฤตา 

วันละคํา 

๗๙ หุ4นยนต� การแข4งขันหุ4นยนต�ระดับสูง 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายพงศกร 
ด"วงแพง 

๒. เด็กชายวีระชาติ 
ศรีนวลจันทร� 

๓. เด็กชายสุกิจ  โคตรฮุย 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายไมตรี  สุ4มมาตร  

๘๐ หุ4นยนต� การแข4งขันหุ4นยนต�ระดับสูง 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายธนกฤต 
แม"นดินแดง 

๒. นายปฎิวัติ  ฉายาพัฒน� 
๓. นายปริญญา 

สุวรรณสุขา 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายไมตรี  สุ4มมาตร 

๘๑ การงานอาชีพ การแข4งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

๑. นายภานุวัฒน�  ฮามป[อ 
๒. นางสาวอรณิชา 

ชัยเจริญ 
๓. เด็กหญิงอัยลดา 

ปPญญาวัน 

๑. นายณัฐดนัย  เกาะหาร 
๒. นางสาวเมวดี  สุรนันท� 

๘๒ การงานอาชีพ การแข4งขันการจัดสวนแก"ว 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวขัตติยา 
พวงลอย 

๒. นางสาวธนัชพร 
โยชาล ี

๓. นางสาวนันทนัช 
ประทัสสานัง 

๑. นายณัฐดนัย  เกาะหาร 
๒. นางสาวเมวดี  สุรนันท�  

๘๓ การงานอาชีพ การแข4งขันการแกะสลัก 
ผักผลไม" ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายณัฐภูมิ 
ธรรมสิมา 

๒. เด็กหญิงตรีวราง 
สันสมบัติ 

๓. เด็กหญิงสุจิรา 
เหล4าศรีคู 

 
 
 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นางอุไร  ครองผา 



ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 

๘๔ การงานอาชีพ การแข4งขันการแกะสลัก 
ผักผลไม" ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวกันทิมา  กองอ"น 
๒. นางสาวปณิศา 

แสนสมบัติ 
๓. นางสาวปhยฉัตร  ชมพุฒ 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นายณัฐดนัย  เกาะหาร 

 ไปราชการวันท่ี  ๖ – ๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ สถานท่ีแข4งขันตามตาราง
กําหนดการแข4งขัน  ศูนย�การเรียนเรียนพัฒนาการเรียนการสอนกลุ4มสาระการเรียนรู" 

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  อนุญาตให"เบิกจ4ายค4าเบ้ียเลี้ยง  ค4าพาหนะเดินทาง  และ
ค4าใช"จ4ายอ่ืนท่ีจําเป:นต"องจ4ายเนื่องในการเดินทางไปราชการได"ตามสิทธิโดยประหยัด  ตามพระราช
กฤษฎีกาค4าใช"จ4ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ฉบับท่ี (๒) พ.ศ.๒๕๒๗, ฉบับท่ี (๓) พ.ศ.๒๕๒๘, 
ฉบับท่ี (๔) พ.ศ.๒๕๒๙, ฉบับท่ี (๕) พ.ศ.๒๕๓๔, ฉบับท่ี (๖) พ.ศ.๒๕๔๑, ฉบับท่ี (๗) พ.ศ.๒๕๔๘  
ฉบับท่ี (๘) พ.ศ.๒๕๕๓  ฉบับท่ี (๙) พ.ศ.๒๕๖๐  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงการคลังว4าด"วย
ค4าใช"จ4ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค. ๐๕๐๒/ว ๔๒ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค4าพาหนะรับจ"างข"ามเขต
จังหวัด เงินชดเชย และค4าใช"จ4ายอ่ืนท่ีจําเป:นต"องจ4ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด4วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกค4าใช"จ4าย 
ในการเดินทางไปราชการ และการฝyกอบรมภายในประเทศ  และแก"ไขเพ่ิมเติม  และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปz{า) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


