
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๐๑  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก!น  กลุ!มท่ี  ๔  ป6การศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด)วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได)จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาอย!างต!อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือส!งเสริมสนับสนุนให)นักเรียนได)แสดงศักยภาพท่ีเป;นเลิศด)านศิลปะและหัตถกรรม 
ตลอดจนการเผยแพร!ผลงานของสถานศึกษา ครู และผลการเรียนรู)ของนักเรียน ให)ปรากฏแก!สาธารณชน  
จึงได)ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ป6การศึกษา ๒๕๖๒ พร)อมท้ังมอบหมายให) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ เป;นเจ)าภาพ ในการจัดการแข!งขันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทุกสังกัด เพ่ือเป;นตัวแทนจังหวัดขอนแก!น เข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ป6
การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ  ต!อไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก!นข้ึน ในวันท่ี  ๕ – ๗  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  แบ!งกลุ!มตามสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา (เดิม)  เพ่ือให)การดําเนินงานไปด)วยความเรียบร)อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)  
แห!งพระราชบัญญัติข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ)างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง  
จึงแต!งต้ังบุคคลเป;นคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
จังหวัดขอนแก!น  กลุ!มท่ี  ๔  ป6การศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปJKา    ผู)อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู)อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู)อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 



๒ 
 

 ๕) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน)ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน)ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน)ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน)างานกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
           กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางภัทรา  การงาน   หัวหน)ากลุ!มพัฒนาการเรียนการสอน 
             กรรมการและผู)ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให)คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก)ไขปRญหาอุปสรรคต!าง ๆ ในการดําเนินงานให)ดําเนินไปด)วยความเรียบร)อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการผู�ฝ/กสอนนักเรียนเข�าแข1งขัน  ประกอบด�วย 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๑ ภาษาไทย การแข!งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย  ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงณัฐธิชา 
มหาเสนา 

นางสาวกัญจนพร 
เพชรพิมล 

๒ ภาษาไทย การแข!งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย  ม.๔-ม.๖ 

นางสาวปทุมพร  ตอสี นางสาวชนิดาภา  โสหา 

๓ ภาษาไทย การแข!งขันวรรณกรรม
พิจารณ�  ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงทิพลักษณ� 
จิระพันธ� 

นางศุภสิริ 
ศิริจันทพันท� 

๔ ภาษาไทย การแข!งขันวรรณกรรม
พิจารณ�  ม.๔-ม.๖ 

นางสาวศดานันท� 
แสนโท 

นางพัชนียา  ไชยรัตน� 

๕ ภาษาไทย การแข!งขันพินิจวรรณคดี 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวสุทธญาต� 
แก)วทอง 

นายอภิชาติ  คําวิเลิศ 

๖ ภาษาไทย การแข!งขันเรียงร)อย 
ถ)อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงนาเดีย 
เพ็งพิทักษ� 

นางช!อผกา 
พิศพล 

๗ ภาษาไทย การแข!งขันเรียงร)อย 
ถ)อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.๔-ม.๖ 
 

นางสาวนริศรา 
หงษ�ทอง 

นายอภิชาต  คําวิเลิศ 



๓ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๘ ภาษาไทย การแข!งขันการท!องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ม.๔-ม.๖ 

นางสาวนริศรา  จุ)มใหญ! นายปรมินทร�  รู)เจน 

๙ ภาษาไทย การแข!งขันกวีเยาวชน 
คนรุ!นใหม! กาพย�ยานี ๑๑  
(๖ บท) ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฐชนน 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงรุ!งนภา 
สุวรรณศรี 

๑. นายอรณพ  คําแสน 
๒. นางสาวปองกานต� 

หลีหาด 

๑๐ ภาษาไทย การแข!งขันกวีเยาวชน 
คนรุ!นใหม! โคลงสี่สุภาพ 
(๔ บท) ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวมนทิรา 
มหาหิงค� 

๒. นายอธิชา  น)อยสิม 
 
 

๑. นายอรณพ  คําแสน 
๒. นางสาวปองกานต� 

หลีหาด 

๑๑ ภาษาไทย การแข!งขันต!อคําศัพท�
ภาษาไทย (คําคมเดิม) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงวิชญาดา 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงสุพัฒน�ตา 
บัวใหญ!รักษา 

๑. นางพัชนียา  ไชยรัตน� 
๒. นางศุภสิริ 

ศิริจันทพันธ� 

๑๒ ภาษาไทย การแข!งขันต!อคําศัพท�
ภาษาไทย(คําคมเดิม) 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวภนิตา  ชาวัต นางพัชนียา  ไชยรัตน� 

๑๓ คณิตศาสตร� การแข!งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายทรงชัย  คําสอน นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

๑๔ คณิตศาสตร� การแข!งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร� ม.๔-ม.๖ 

นายภาณุพัตร� 
บรรณสาVร 

นางภัทรา  การนา 

๑๕ คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร� ประเภทสร)าง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร� ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายกิตติศักด์ิ 
โหมเทพ 

๒. เด็กหญิงจิรารัตน� 
แก)วพงศ� 

๓. เด็กหญิงมนัสนันท� 
แก)วทอง 

 
 
 

๑. นางภัทรา  การนา 
๒. นางสาวศิวารักษ� 

ไชยสมบัติ 



๔ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๑๖ คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร� ประเภท 
สร)างทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร� 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจันทิมา 
ศรีพิเมือง 

๒. นางสาวภัทราภา 
ละเลิศ 

๓. นางสาววรรณภา 
ศิริกานต�วัฒณา 

๑. นางภัทรา  การนา 
๒. นางสาวศิวารักษ� 

ไชยสมบัติ 

๑๗ คณิตศาสตร� การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร� ประเภท 
บูรณาการความรู)ใน
คณิตศาสตร�ไปประยุกต�ใช) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงช!อผกา 
เสนาเพ็ง 

๒. เด็กหญิงนันทิตรา 
อุไรศรี 

๓. เด็กหญิงวริศรา 
จันทชารี 

๑. นางสาวรัตนา 
กนกหงษา 

๒. ว!าท่ีร)อยตรีพรพิชิต 
ทิทา 

 
 

๑๘ คณิตศาสตร� การแข!งขันสร)างสรรค�ผลงาน
คณิตศาสตร�โดยใช) 
โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงธมลววรรณ 
เกตุแก)ว 

๒. เด็กหญิงเจนจิรา 
นาหัวนิล 

นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

๑๙ คณิตศาสตร� การแข!งขันสร)างสรรค�ผลงาน
คณิตศาสตร�โดยใช) 
โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 

๑. นายชิษณุพงศ� 
บุญวิลัย 

๒. นางสาวอุมาพร 
อุดมคํา 

นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

๒๐ คณิตศาสตร� การแข!งขันคิดเลขเร็ว 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงเกสรา 
ส!วนเสมอ 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

๒๑ คณิตศาสตร� การแข!งขันคิดเลขเร็ว 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวณัฏฐกมล 
โพธิ์ลังกา 

นางสาวกันย�ชิสา 
สามารถ 

๒๒ คณิตศาสตร� การแข!งขันต!อสมการ
คณิตศาสตร� (เอแม็ท) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายกฤษฎา 
ฐานะ 

๒. เด็กชายณัฐดนัย 
กลางหล)า 

นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 

๒๓ คณิตศาสตร� การแข!งขันต!อสมการ
คณิตศาสตร� (เอแม็ท) 
ม.๔-ม.๖ 

นายศิวกร  ศรีอุดร นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี 



๕ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๒๔ คณิตศาสตร� การแข!งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย 
สุ!มมาตร 

นางสาวศิวารักษ� 
ไชยสมบัติ 

๒๕ คณิตศาสตร� การแข!งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ นางสาวสุมิตตรา  กินรี นางสาวศิวารักษ� 
ไชยสมบัติ 

๒๖ คณิตศาสตร� การแข!งขันเวทคณิต ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงมนปริยา 
อักษรวงศิลปN 

ว!าท่ีร)อยตรีพรพิชิต 
ทิทา 

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

๑. เด็กหญิงจิราพร 
ชนะพล 

๒.  เด็กชายนพวิชญ�หวัน 
กะมา 

๓.  เด็กหญิงบวรรัตน� 
จําพร 

๑. นางสาวกุณฑิกา 
สีฤทธิ์ 

๒. นางอรทัย  วงษ�สถิตย� 

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

๑. นางสาวจุฬารัตน� 
แสงกลาง 

๒. นางสาวภัทรดี 
ศรีสว!าง 

๓. นายสองเมือง  จันทลี 

๑. นางอรวรรณ 
พลทัสสะ 

๒. นางสาวศุภรดา 
บุญจุฑาสิริกุล 

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

๑. เด็กหญิงจิณณ�กมล 
จันทร�เพ็ง 

๒. เด็กหญิงชไมพร 
โยเหลา 

๓. เด็กหญิงศลิษา 
เสนาภักด์ิ 

๑. นางสาวศศิกานต� 
 ยามสุข 
๒. นางสาวพิมผกา 

พิมพุฒ 

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

๑. นายกฤชนาวิน 
ขุนอาจ 

๒. นายปRณณวัฒน� 
 ไวคํา 

๓. นายภูริภัทร 
พันธ�พรม 

 
 

๑. นางสาวศศิกานต� 
 ยามสุข 

๒. นางสาวพิมผกา 
พิมพุฒ 



๖ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๓๑ วิทยาศาสตร� การแข!งขันการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร� 
(Science Show) ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงภัทราพร 
แสนสะท)าน 

๒. เด็กหญิงวณัฐชา 
เขียวอ!อน 

๓. เด็กชายเผ!าลาภ 
ลุนหล)า 

๑. นางวิลาสินี  พรรคพิง 
๒. นางสุพัตรา  ภูนาวัง 

๓๒ วิทยาศาสตร� การแข!งขันการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร� 
(Science Show) ม.๔-ม.๖ 

๑. นายกัณต�วิชญ� 
นาหัวนิล 

๒. นางสาวกุสุมา 
ดอนน)อยหน!า 

๓. นางสาวยุวธิดา 
โทรมา 

๑. นางวิลาสินี  พรรคพิง 
๒. นางสุพัตรา  ภูนาวัง 

๓๓ วิทยาศาสตร� การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร� 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายสุทธิรักษ� 
พรมสิงห� 

๒. เด็กชายเกียรติธนพัฒน� 
สุขษาเกษ 

๑. นายเชฐกร 
ประชาโรจน� 

๒. นางสาวพัชราภรณ� 
เพ่ิมยินดี 

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

๑. นายดรัสพงศ� 
ฟุdงพิลา 

๒. นายธนชัย  บุญแสน 

๑. นายเชฐกร 
ประชาโรจน� 

๒. นางสาวพัชราภรณ� 
เพ่ิมยินดี 

๓๕ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงจันทรวิมล 
ศรีหลิง 

๒. เด็กชายณัฐพงษ� 
ภิญโญภัญ 

๓. เด็กหญิงภรภัทร 
นิรัตน�พงษ� 

๔. เด็กหญิงมัณฑนา 
ประกอบ 

๕. เด็กหญิงวาสนา 
โสรสิงห� 

 

๑. นางสาวรุ!งนภา 
เหล!าเทพ 

๒. นางสาวพรทิพย� 
อุ!นมีศรี 



๗ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๓๖ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวชรินยา 
สามหมอ 

๒. นางสาวปรียารัตน� 
ฐานะ 

๓. นางสาวสายสุดา 
เสียงใส 

๔. นางสาวอรญา  ธานี 
๕. นางสาวเมทินี 

นาไชยเวศ 

๑. นางสาวณัฐกฤตา 
วันละคํา 

๒. นางเญจวรรณ 
พิมพ�เทศ 

๓๗ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๑-ม.๓ 

๑. นายภูริช  พันรัต 
๒. นายศรันย�ภัทร 

สุธรรมราช 
 

๓. นายอัครพรรษ 
ถาปรามาตย� 

๔. นายเจษฎาภรณ� 
วิชาเพลง 

๕. นายเทพทัต  ทองคํา 

๑. นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
๒. นางกานติมา 

มุลทากุล 

๓๘ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจีรวรรณ 
สีแก)ว 

๒. นายธิติวุฒิ  ยันท�สา 
๓. นางสาวพัณณิตา 

ชลพันธ� 
๔. นางสาวสุภัสรา 

พุฒฝอย 
๕. นางสาวเมริษา 

 สีลาโพธิ ์

๑. นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
๒. นางกานติมา 

มุลทากุล 

๓๙ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๑-ม.๓ 

๑. นางสาวกาญจนา 
นวลศรี 

๒. นายฐิติวัชร  ชาวัตร 

๑. นางสิริกาญจน� 
ผาโคตร 

๒. นางจุฑารัตน� 
สมมาตรย� 



๘ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๔๐ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต� 
แปลอังกฤษ  ม.๑-ม.๖ 

๑. นางสาวกฤติยาภรณ� 
ศิริภาค 

๒. นายจรณินท� 
เอ่ียมสงวน 

๓. นายชนาธิป  บุษราคัม 
๔. นางสาวณัฐธิดา 

นาไชยเวศ 
๕. นางสาวนาถยา 

ศรีสง!า 
๖. นายพีรพัฒน� 

หอมสมบัติ 
๗. นายมินทดา  ภูมี 
 
๘. นางสาววริยา 

โสมาบุตร 
๙. นายศักด์ิชัย  แซ!อ้ึง 
๑๐. นางสาวเมริสสา 

คํามุเวียง 

๑. นางกานติมา 
มุลทากุล 

๒. นางสาวธัญลักษณ� 
ฐานะ 

๓. นางมลิวัลย�  ยมโคตร 

๔๑ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข!งขันวาดภาพระบายสี 
ม.๑-ม.๓ 

นายจิรวัฒน� 
นาโนนกอก 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 

๔๒ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข!งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  ม.๔-ม.๖ 

นางสาวธีราพร 
รัฐวร 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 

๔๓ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข!งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค� 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงคัชรินทร� 
ไชยเทพ 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 

๔๔ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข!งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค� 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวปนัดดา 
แทบแสน 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 

๔๕ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข!งขันวาดภาพลายเส)น 
(Drawing) ม.๔-ม.๖ 
 

นางสาวสุวติกาล 
ยศเข่ือน 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 



๙ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

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

๑. เด็กชายกษมิทธิ์ 
อัตถาพร 

๒. เด็กชายชวิศ 
แม)นดินแดง 

๓. เด็กชายณัฐพงษ� 
ภิญโญภัญ 

๔. เด็กชายธีระภัทร 
หลวงจันทร� 

๕. เด็กหญิงวิชญาดา 
เวียนนอก 

๖. เด็กหญิงศราวรรณ 
เพียลี 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

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

๑. นางสาวกัญญารัตน� 
จําปา 

๒. นายทิชากร 
ภูมิพิมพ� 

๓. นายประริวัฒน� 
ตาทอง 

๔. นายมุขมนตรี 
วังพรม 

๕. นายวรากร 
นาคินชาติ 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๔๘ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทย
ลูกทุ!ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายวิชชากร 
ชัยพิบูลย� 

นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 

๔๙ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทย
ลูกทุ!ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 

นายธเนศพล 
ชาวเหนือ 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๐ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทย
ลูกทุ!ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงดาริน 
ศรีวงษา 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๑ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทย
ลูกทุ!ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 
 

นางสาวศุภนิดา 
อรัญมาลา 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 



๑๐ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๕๒ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงปiยาภัทร� 
ไชยสงโท 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๓ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

นางสาวนันทพร 
ดรเปd 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๔ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทชาย 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กชายณัฐภูมิ 
อุดทาโกสุม 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๕ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทชาย 
ม.๔-ม.๖ 

นายภานุพัตร� 
บรรณสาร 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๖ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทหญิง 
ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงกัญญาพัชร 
ปรีประสาท 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๗ ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลง 
พระราชนิพนธ� ประเภทหญิง 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวอินทิรา 
พรมมา 

นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๕๘ ศิลปะ-นาฏศิลปN การแข!งขันรําวงมาตรฐาน 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวจุฬาลักษณ� 
ของอ!อน 

๒. นายธนากรณ� 
จันทะกล 

๓. นางสาวมนต�นภา 
อินทแสง 

๔. นางสาวรัชฎาภรณ� 
ชมพุฒ 

๕. นายวรัญjู  คลังกลาง 
๖. นางสาววสุปภา 

สุขถาวร 
๗. นายวิศรุต  เขียวทอง 
๘. นางสาววีนัส 

ศิริลิมประพันธ� 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 



๑๑ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๙. นายเผ!าลาภ  ลุนหล)า 
๑๐. นายเอกรักษ� 

หงษ�ศรี 

๕๙ ภาษาต!างประเทศ การแข!งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.๔-ม.๖ 

นางสาวจารุภา 
ปลอดกระโทก 

นางอาภัสราวรรณ 
สุริยะโชติกุล 

๖๐ ภาษาต!างประเทศ การแข!งขันเล!านิทาน  
(Story Telling) ม.๑-ม.๓ 

เด็กหญิงอภิญญา 
เบ)านาค 

นางณัฐธิดา  เหลาหา 

๖๑ ภาษาต!างประเทศ การแข!งขันเล!านิทาน  
(Story Telling) ม.๔-ม.๖ 

นางสาวประภาพร 
นิลประภา 

นางอาภัสราวรรณ 
สุริยะโชติกุล 

๖๒ ภาษาต!างประเทศ การแข!งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๔-ม.๖ 

๑. นายกรเดช  คํามุเวียง 
๒. นายจีรศักด์ิ  ป6tแก)ว 
๓. นางสาวนภัสสร 

ดงแก)ว 
๔. นางสาวพีรพร 

เลิศขามปdอม 
๕. นางสาววริศรา 

แสนวงศ� 

๑. นางยุวดี  รัชพันธ� 
๒. นายสานิตย� 

มหาหิงค� 

๖๓ ภาษาต!างประเทศ การแข!งขันต!อศัพท�
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร�ด) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัฐณิชา 
ศรีอุดร 

๒. เด็กหญิงวรกานต� 
ละครเขต 

๑. นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

๒. นางณัฐธิดา  เหลาหา 

๖๔ ภาษาต!างประเทศ การแข!งขันต!อศัพท�
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร�ด) 
ม.๔-ม.๖ 

นายกิตติศักด์ิ 
ชื่นบาน 

นางสาวภรณ�ชนก 
บุญจวง 

๖๕ คอมพิวเตอร� การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร�ประเภท
ซอฟต�แวร� ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกฤษญาพร 
โภคานิตย� 

๒. เด็กหญิงพศิกา 
ศรีอุดร 

๓. เด็กชายสุเมธ 
สีกะแจะ 

๑. ดร.นิตยาพร   กินบุญ 
๒. นางสาวพัชราภรณ� 

เพ่ิมยินดี 



๑๒ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๖๖ คอมพิวเตอร� การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร�ประเภท
ซอฟต�แวร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นางสาวณิชกมล 
วรลักษณ� 

๒. นายปฏิวัติ 
ฉายาพัฒน� 

๓. นางสาวพรรณิภา 
โคตรฮุย 

๑. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 
๒. นางสาวดวงใจ 

 มาตรวังแสง 

๖๗ คอมพิวเตอร� การแข!งขันการตัดต!อ
ภาพยนตร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายชยภัทร  ละเลิส 
๒. นายปRณณธร  สอนโว 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 

๖๘ คอมพิวเตอร� การแข!งขันการสร)างการ�ตูน 
เรื่องสั้น (Comic Strip) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงชลธิชา 
แสนอับ 

๒. เด็กชายอุดมฤกษ� 
เปราะสะเกษ 

๑. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 
๒. นางปาริฉัตต�   ไวคํา 

๖๙ คอมพิวเตอร� การแข!งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช)ด)วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร� ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายรหัสชัย 
เล)าเจริญชัย 

๒. เด็กชายอาทิตย� 
นิตยโรจน� 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 

๗๐ คอมพิวเตอร� การแข!งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช)ด)วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร� ม.๔-ม.๖ 

๑. นายวิศิษฐ� 
ศรีสมภาร 

๒. นายองศาชัย 
เล)าเจริญชัย 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 

๗๑ คอมพิวเตอร� การแข!งขันการสร)างเกม
สร)างสรรค�จากคอมพิวเตอร� 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายทินกร  สุปRญโญ 
๒. นายนัฐพงศ� 

ทรายงาม 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 

๗๒ คอมพิวเตอร� การแข!งขันการสร)าง Motion 
Infographic ม.๔-ม.๖ 

๑. นายณภัทร  เค)ามาก 
๒. นายราเชนทร�  สีหาบง 

๑. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 
๒. นางปาริฉัตต�  ไวคํา 

๗๓ หุ!นยนต� การแข!งขันหุ!นยนต�ระดับสูง 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กชายฉกาตภูมิ 
อินทร�วิเศษ 

๒. เด็กชายชัยสิทธิ์  สุมงคล 
๓. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงสุข 
 
 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายเชฐกร 

ประชาโรจน� 



๑๓ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๗๔ หุ!นยนต� การแข!งขันหุ!นยนต�ระดับสูง 
ม.๔-ม.๖ 

๑. นายธนกฤต 
แม)นดินแดง 

๒. นายปริญญา 
สุวรรณสุขา 

๓. นายยศธร  สุขเสมอ 

๑. นายสมาน  ล้ําลอง 
๒. นายเชฐกร 

ประชาโรจน� 

๗๕ การงานอาชีพ การแข!งขันประดิษฐ�กระทง
ดอกไม)ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกดารินทร� 
เค)ามาก 

๒. เด็กหญิงกัลยา  
สําราญรื่น 

๓. เด็กหญิงธนิสรา   มีทุน 
๔. เด็กหญิงนันทิกานต� 

วิลามาศ 
๕. เด็กชายพิพัฒน� 

พุทธโคตร 
๖. เด็กหญิงมามารินทร� 

ไชยนารถ 

๑. นางกอบกุล  ใจปJKา 
๒. นางสาวจันทร�เพ็ญ 

ไชยะเวช 
๓. นายณัฐดนัย 

เกาะหาร 

๗๖ การงานอาชีพ การแข!งขันการจัดสวนถาด 
แบบชื้น ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงณัชชา 
ดินจันทร� 

๒. เด็กหญิงปสุตา 
แจ)งพวงศรี 

๓. เด็กหญิงมนัญชยา 
บาลดี 

๑. นางสาวเมวดี 
สุรนันท� 

๒. นายณัฐดนัย 
เกาะหาร 

๗๗ การงานอาชีพ การแข!งขันการแกะสลักผัก
ผลไม) 
ม.๑-ม.๓ 

๑. เด็กหญิงกนกวรรณ 
จันทร�โสม 

๒. เด็กหญิงธีรัช 
ผลจันทร� 

๓. เด็กหญิงปRทมพร 
คําขาว 

 
 
 

๑. นางสาวจันทรืเพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นางอุไร  ครองผา 



๑๔ 
 

ท่ี หมวดหมู1 รายการ ผู�เข�าแข1งขัน ผู�ฝ/กสอน 

๗๘ การงานอาชีพ การแข!งขันการแกะสลัก 
ผักผลไม)  ม.๔-ม.๖ 

๑. นายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา 
๒. นางสาวปณิศา 

แสนสมบัติ 
๓. นางสาวสุจิรา 

เหล!าศรีคู 

๑. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

๒. นายณัฐดนัย 
เกาะหาร 

๗๙ เรียนรวม -  
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข!งขันการวาดภาพ 
ด)วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร!อง 
ทางการเรียนรู) 
ไม!กําหนดช!วงชั้น 

๑. เด็กชายกนกพล 
ประมาณ 

๒. เด็กชายสรายุทธ 
บุตตโคตร 

๑. ดร.นิตยาพร  กินบุญ 
๒. นางสาวดวงใจ 

มาตรวังแสง 

 

มีหน�าท่ี ศึกษารายละเอียดเกณฑ�การแข!งขัน  ฝ'กซ)อมนักเรียนตามกิจกรรมการแข!งข้ันท่ีรับผิดชอบ  
ประสานงานผู)ปกครองนักเรียน  นํานักเรียนเข)าร!วมแข!งขันตามกําหนดวัน เวลา สถานท่ีแข!งขัน และ
ประสานงานแจ)งผู)ปกครองนักเรียนมารับนักเรียนหลังจากแข็งขันเสร็จ  และอ่ืนๆ  ตามท่ีได)รับมอบหมาย 

ขอให)คุณครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีท่ีได)รับมอบหมายด)วยเรียบร)อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ)าพบข)อผิดพลาดในการพิมพ�  ปRญหาข)อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข)อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)แจ)งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก)ไข  และรายงานให)ผู)อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก)ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป;นต)นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 
 

(นายบวร  ใจปJKา) 
ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


