
 
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนวังทองพิทยำคม 
 ที่   334/2562 

เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  คร้ังที่ ๖9  ปีการศึกษา ๒๕62  ภาคเหนือ 

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

                จากการด าเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
พิษณุโลก กลุ่ม ๒ ปีการศึกษา ๒๕62 เมื่อวันที่  26 – 27  พฤศจิกายน ๒๕62  ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม นั้น  
ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนวังทองพิทยาคม  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ 
ณ  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่ 16 – 23  ธันวาคม  ๒๕62  จ านวน  42  รายการ  เพื่อให้การน านักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคเหนือ  
คร้ังที่ ๖9 ปีการศึกษา ๒๕62 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ   
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                 
จึงแต่งตั้งครูไปราชการเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ              
คร้ังที่ ๖9  ปีการศึกษา ๒๕62 ดังนี้ 
               ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่  สนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า
ปรึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
          ๑.๑ นายอมร  อ่อนสี  ผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 

๑.2 นายสุนทร  มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.3 นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.4 นางประนอม  วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๑.๕ นายก้องเกียรติ   กลอ่มแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๑.6 นางวรนุช  ทองเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 1.7 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
               ๑.๘นางพัชราภรณ์  วรบุตร  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

                 ๒. ผู้ประสำนงำน มีหน้าที่  ประสานงานการด าเนินงานและอ านวยการความสะดวก  แก้ปัญหา
ต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  ให้คอยควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ   ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 
ธันวาคม   ๒๕62 
               ๒.๑ นายอมร  อ่อนสี  ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
               ๒.๒ นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      รองประธานกรรมการ 
      2.3 นายสุนทร  มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      รองประธานกรรมการ 

     2.4 นางพัชราภรณ์  วรบุตร  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
               2.5 นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



                3. คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าที่ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ คร้ังที่ ๖9  ปีการศึกษา ๒๕62 ณ  จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่   
16 - 23  ธันวาคม ๒๕62  ดังนี้ 
 
                    3.๑ คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  16  ธันวาคม ๒๕62 
        3.๑.๑ รายการแข่งขันหุ่นยนต์  ม.1-3 แข่งขัน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
    1. เด็กชายตรีเพชร   กลับใจ นักเรียน 
    2. เด็กชายทรงพล  เปนุจา นักเรียน 
    3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จงจอหอ นักเรียน    
     4 นายเสนาะ   แก้วคุ้ม  ครูช านาญการพิเศษ  
     5. นายจิรวฒัน์  บุญโปร่ง  ครูช านาญการ 
  
                    ๓.2 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  20 - 21  ธันวาคม ๒๕62     
        ๓.2.๑ รายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น   ม.1 - 3   แข่งขัน  ณ  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  
    1. เด็กหญิงช่อเพชร   หอมจันทร์ นักเรียน 
     2. ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูช านาญการพิเศษ 
   ๓.2.2 รายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น   ม.4 - 6   แข่งขัน  ณ  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
    1. นายอนุชา  โพธ์ิเนียม  นักเรียน 
     2. ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูช านาญการพิเศษ 
        ๓.2.3 รายการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-6  แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านด่าน
ลานหอยวิทยา       

 1. นางสาวอารยา  วงษ์วาท นักเรียน 
     2. ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูช านาญการพิเศษ 
  ๓.2.4 รายการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.4-6  แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย
วิทยา       

 1. นางสาวอัยยา   พรรณอรรถ นักเรียน 
     2. ว่าท่ีร.ต.สมพล  ศรีผึ้ง  ครูช านาญการพิเศษ 
 ๓.2.5 รายการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 แข่งขัน  ณ โรงเรียนเมืองเชลียง  
    1. เด็กหญิงมุกมณี  สามะเถ่ือน นักเรียน 

2. นางกรเกล้า มนตรี  ครูช านาญการพิเศษ 
        ๓.2.6 รายการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1 - 3  แข่งขัน ณ โรงเรียนเมืองเชลียง 
     1. เด็กชายปรเมศร์  มากะนัตย์ นักเรียน 
     2. เด็กชายอนุชา  เกษวงษ์ นักเรียน 
    3. นางพัชราภรณ์  วรบุตร ครูช านาญการพิเศษ 
     4. นางสาววาสินี  รอดสัมฤทธ์ิ นิสิตฝึกประสบการณ์ 
 
 
 



  3.2.7 การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3    แข่งขัน ณ โรงเรียน 
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                               

1. เด็กหญิงคริษฐา  น้ าน้อย นักเรียน 
2. เด็กหญิงกุลนารี   เลิกนอก นักเรียน 
3. เด็กหญิงกชกร  ทับสกุล นักเรียน 

    4. นางกรเกล้า    มนตรี  ครูช านาญการพิเศษ 
    5. นางสาวเกษฎา   โยธิน  ครูผู้ช่วย 
 
                    ๓.3 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  20 - 23  ธันวาคม ๒๕62     

3.3.1 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 แข่งขัน ณ โรงเรียน
คีรีมาศพิทยาคม 
    1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองสุก นักเรียน 
    2. เด็กชายสิทธิกร  เนตรสว่าง นักเรียน 
    3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   หล าพร้ิง นักเรียน 
    4. นางลออ  เตียวตระกูล  ครูช านาญการพิเศษ 
    5. นางชมนภัส  จ่ันฤทธ์ิ  ครูช านาญการพิเศษ 
    6. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์ ครู 

3.3.2 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.4 -6 แข่งขัน ณ โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม 
    1. นางสาวปาริฉัตร  ค าสุข นักเรียน 
    2. นางสาวนันทนัช  ชื่นอารมณ์ นักเรียน 
    3. นางสาวณัฐพร   คชรินทร์ นักเรียน 
    4. นางลออ  เตียวตระกูล  ครูช านาญการพิเศษ 
    5. นางชมนภัส  จ่ันฤทธ์ิ  ครูช านาญการพิเศษ 
    6. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์ ครู 

3.3.3 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.3  แข่งขัน ณ โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม 
    1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มงคล นักเรียน 
    2. เด็กหญิงมลสิณี  บุญวังทอง นักเรียน 
    3. เด็กหญิงวันวิสา  คชภักดี นักเรียน 
    4. นางลออ  เตียวตระกูล  ครูช านาญการพิเศษ 
    5. นางชมนภัส  จ่ันฤทธ์ิ  ครูช านาญการพิเศษ 
    6. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์ ครู 
 
 
 
 



  3.3.4 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6  แข่งขัน ณ โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม 
    1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองฉาย นักเรียน   
    2. นางสาวกนิษฐา  สิงห์ลอ นักเรียน 
    3. นางสาวพรทิพย์  พวงพัน นักเรียน   
    4. นางลออ  เตียวตระกูล  ครูช านาญการพิเศษ 
    5. นางชมนภัส  จ่ันฤทธ์ิ  ครูช านาญการพิเศษ 
    6. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์ ครู 
 
                    ๓.4 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  20 - 21  ธันวาคม ๒๕62     
      3.4.1 การแข่งขันสภานักเรียน ม.1-6  แข่งขัน  ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

1. นายกิตติพงษ์  ทองเชื้อ  นักเรียน 
2. นายชาคริต  ศรีสังปัด  นักเรียน 
3. นายชานน  ค่าม่วง  นักเรียน 
4. นายธนวัฒน์  ครแหยม  นักเรียน 
5. นางสาวนิพาดา  ทรัพย์แหยม นักเรียน 
6. นางสาวภาณุมาศ  ขุนทอง นักเรียน 
7. นางสาวสายสวรรค์  พุ่มเกตุ นักเรียน 
8. นางสาวสุจิตรา  ฟักทอง นักเรียน 
9. นางสาวหฤทัย  พรมมาต้น นักเรียน 
10. นายอาทิตย์  จันทร์แจ้ง นักเรียน   

              11.นายอาทิตย์  ตันติวงศ์  ครูช านาญการ 
12.นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค ครูช านาญการพิเศษ 

  ๓.4.2 รายการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3 แข่งขัน ณ 
โรงเรียนอุดมดรุณี 

1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญจันทร์ นักเรียน 
   2. นายเอกชัย   สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ 
๓.4.2 รายการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-6 แข่งขัน ณ  

โรงเรียนอุดมดรุณี 
1. นางสาวพิมพ์นภา  มุละสีวะ นักเรียน 

    2. นายเอกชัย   สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ 
      ๓.4.3 รายการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-3 แข่งขัน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 
    1. เด็กหญิงชลธิชา  เอ่ียมเมี้ยน นักเรียน 
    2. เด็กหญิงดวงกมล  สังข์ศรี นักเรียน 
    3. เด็กหญิงปัญชีกา  เพชรนิล นักเรียน 
    4. เด็กหญิงลิลณี  เพ่ิงจันทร์ นักเรียน 
    5. เด็กหญิงสุธารส  คงวังทอง นักเรียน  



    6. นางลักษณา  เหล่าอินทร์ ครูช านาญการ  
    7. นางสาวอัจจิมา  บุษดาจันทร์ นิสิตฝึกประสบการณ์ 
  ๓.4.4 รายการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-6 แข่งขัน  ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 
     1. นายณัฏฐกิตติ์  ดีธรรมมะ นักเรียน 

    2. นางสาวพรนภา  เหล็กน้ าคบ นักเรียน 
    3. นางสาวพัฒน์ศลา  คุ้มภัย นักเรียน 
    4. นางสาวเนตรนภา  ปลัดยศ นักเรียน 
    5. นายเอกคณิต  โอชะ  นักเรียน 

     6. นางเสาวนยี์  ปรีชานนท์ ครู  
     7.  นายปวีปรัชญ์  ปู่ซื้ง  ครู  
  ๓.4.5 รายการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-3 แข่งขัน  ณ โรงเรียน
อุดมดรุณี         

1. เด็กชายรัตภูมิ  บุษดาจันทร์ นักเรียน 
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ปราบชมภู นักเรียน 

    3 นายเอกชัย   สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ 
  3.4.6 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 แข่งขัน ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม 
    1. นายอภิสิทธ์ิ  สิงห์ลอ  นักเรียน 
    2. นายอัครพล  อรรคบาล นักเรียน 
    3. นายพินิจ   วัฒนบุตร ครูช านาญการพิเศษ 
    4. นางสาวจุฑามณี  คชสาร ครูผู้ช่วย 
 
 

                     ๓.5 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  22 - 23 ธันวาคม ๒๕62 
   ๓.5.1 รายการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน  ม.1-3   แข่งขัน  ณ  โรงเรียนอุดมดรุณี 

1. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  จาบดอน  นักเรียน  
 2. เด็กหญิงธิติมา  สุขเจริญ นักเรียน   

    3. นางรติการ  การะเกตุ  ครู   
    4. Miss. Bai  Xurong  ครูอัตราจ้าง 
 ๓.5.2 รายการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.4-6  แข่งขัน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 

1. นางสาวจิราพร  ชาญไชยเวช นักเรียน 
2. นางสาวปนัดดา  เพ็งพันธ์ นักเรียน 

    3. นางรติการ  การะเกตุ  ครู  
    4. Miss. Bai  Xurong  ครูอัตราจ้าง 
   ๓.5.3 รายการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-6  แข่งขัน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 

1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เชื้อค า นักเรียน 
2. นายคมกริช  ศรีค าขลิบ นักเรียน 
3. นางสาวธิดารัตน์  มุ่นเชย นักเรียน 



4. นายภาณุวัฒน์  พวงกุหลาบ  นักเรียน 
5. นายสุธาภัทร  ชาตินุช   นักเรียน 

    6. นางรติการ  การะเกตุ   ครู  
     7. Miss. Bai  Xurong   ครูอัตราจ้าง 
  ๓.5.4 รายการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-6  แข่งขัน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 

 1. นางสาวนภา  พูลทวี   นักเรียน 
     2. นางรติการ  การะเกตุ   ครู  
 

                     ๓.6 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  22 - 23 ธันวาคม ๒๕62 
  3.3.7 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-6 
แข่งขัน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 

1. นายกฤษฎา  สุพรม   นักเรียน 
2. นายกฤษฎา  อานี   นักเรียน 
3. นายกฤษดา  เครือมี   นักเรียน 
4. นายทินภัทร  แก้วบุญเรือง  นักเรียน 
5. นายพิทักษ์พงษ์  ศรีจันทร์  นักเรียน 
6. นายวัชระพงศ์  กรีรส   นักเรียน 
7. นายสุธิพงษ์  ปานเกิด   นักเรียน 
8. นายอธิษฐาน  อยู่ค า   นักเรียน 
9. นายอนุรักษ์  เนื้อนุ้ย   นักเรียน 
10. นายเจษฎากร  ภูมะลา  นักเรียน 

     11. นายพินิจ   วัฒนบุตร   ครูช านาญการพิเศษ 
     12.นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์  ครูช านาญการ 
     13. นางสาวจุฑามณี  คชสาร  ครูผู้ช่วย 
   
                  ๓.7 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  21 ธันวาคม ๒๕62 
  3.7.1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้                      
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3  แข่งชัน  ณ  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  

1. เด็กหญิงญานิศา  สุขสวัสดิ์  นักเรียน 
2. เด็กหญิงพัณณภรณ์  แอดแฮด  นักเรียน 
3. เด็กหญิงวิภา  ทองงามข า  นักเรียน   

   4. นายวัลลภ   มานักฆ้อง   ครูช านาญการ 
   5. นางสาวธราภรณ์ ศิริ   ครูผู้ช่วย 

 ๓.7.2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 แข่งขัน  ณ  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
    1. เด็กหญิงชญานิน  วังคีรี  นักเรียน 
    2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์ ครู 
 
 



 ๓.7.3 การแข่งขันเวทคณิต ม.1- 3 แข่งขัน  ณ  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก่นโงน  นักเรียน  

   2.  นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์ ครู 
                  ๓.8 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  22 ธันวาคม ๒๕62 
 3.8.1การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6   แข่งขัน ณ  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
    1. นางสาวเพียรพร  สีฟอง  นักเรียน 
    2. นางสาวพัชรี  เกิดดี   ครูช านาญการ 

๓.8.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1- 3 แข่งขัน ณ โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

1. เด็กหญิงธนิดา  กาญจนศิริ     นักเรียน 
2. เด็กหญิงธีรกานต์  พรพินิจเจริญ    นักเรียน 
3. เด็กหญิงนัคนันทินี  เณติวงค์     นักเรียน  

   4. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ 
   5. นางมัณฑนา  ศรีค าภา   ครูช านาญการพิเศษ 

๓.8.3 การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 แข่งขัน ณ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

1. นายภานุวัฒน์  คล้ายสอน  นักเรียน 
2. นายภูวนาท  บรรลือทรัพย์  นักเรียน 

   3. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ   ครูช านาญการ 
๓.8.4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 แข่งขัน ณ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 1. นางสาวพัชนก  พรมมา  นักเรียน 

2. นางสาวเนตรนารี  ทับนิล  นักเรียน 
   3. นางสาวพนิดา  นิลดี   ครูช านาญการ 
   4. นายเมธชนัน  ครุธเกตุ   นิสิตฝึกประสบการณ์ 

  3.8.5 การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3 แข่งขัน ณ โรงเรียนศรีนคร 
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงธรรมกิจกุล   นักเรียน 
2. เด็กหญิงณภัทร  วงศ์ค ามา  นักเรียน 
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองดอนค า    นักเรียน 
4. เด็กหญิงศรินภัทร  พรมนิล  นักเรียน 
5. เด็กหญิงสุกัลยา  บุญยัง  นักเรียน  

   6. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง  ครูช านาญการ 
     7. นายสุขสรรค์  ทัดทอง   พนักงานราชการ 
 3.8.6 การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6 แข่งขัน ณ โรงเรียนศรีนคร 

1. นายธนกฤต  สมบัติ   นักเรียน 
2. นางสาวปิยะธิดา  สองขุนทด  นักเรียน 
3. นายภาณุพงษ์  แย้มกลิ่น  นักเรียน 



4. นางสาวสิรินันท์  เต็มวงษ์  นักเรียน 
5. นายเสกสรรค์  ศรีประมวล  นักเรียน   

   6. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์   ครูช านาญการ 
   7. นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ 

   3.8.7 การแขง่ขันประกวดวงสตริง ม.4-6  แข่งขัน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 
(ด ารงประชาสรรค์) โดม 

1. นายณัฐพล  หนุนหนองถ้ า นักเรียน 
2. นายธนวัตน์  เผือกชาวนา นักเรียน 
3. นายปกรณ์  เรืองโคเวียง นักเรียน 
4. นายพรภิรมย์  เหล่าจันทร์ นักเรียน 
5. นายวิศวกร  ไข่สอน  นักเรียน 
6. นายวีรภัทร  คุปต์ธนเศรษฐ์ นักเรียน    

     7. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม         ครูช านาญการพิเศษ           
     8.นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ 

     9. นายยศวริศ  มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง 
 
                  ๓.9 คณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน วันที่  23 ธันวาคม ๒๕62 
                   3.9.1 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 - 6 แข่งขัน  ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย     
     1. นางสาววาสนา  ตรีรส   นักเรียน 
     2. นายยศวริศ มานักฆ้อง  ครูอัตราจ้าง 
 3.9.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-3  แข่งขัน                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
     1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สีมะนาว นักเรียน 
     2. นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ 
 3.9.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-3  แข่งขัน                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
     1. เด็กชายวิทวัส   ศรีสุข  นักเรียน    
     2. นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ 
      

 3.9.4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6  แข่งขัน                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
     1. นายจิรโชติ   ดีมี  นักเรียน   
     2. นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ 
 3.9.5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4 - 6  แข่งขัน                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
     1. นางสาวปรียากร  ปิ่นสกุล นักเรียน    
     2. นายพิเชฐ  พรมอ้าย  พนักงานราชการ 



 3.9.6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-6  แข่งขัน                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
     1. เด็กหญิงพรพรรณ   แสงจันทร์ นักเรียน    
     2. นายยศวริศ  มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง 
 3.9.7 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4 - 6 แข่งขัน                                  
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารงประชาสรรค์) 
     1. นางสาวรัตนากร  ทองอยู่ นักเรียน    
     2. นายยศวริศ  มานักฆ้อง ครูอัตราจ้าง 
 

  

 ให้คณะครูที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าทีฝ่ึกซ้อมและควบคุมดูแลน านักเรียน 
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  คร้ังที่ ๖9 ปีการศึกษา ๒๕62 ตามก าหนดเวลา   
ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จ    
  

    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
     

สั่ง ณ  วันที่   12   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 
 
 
       (นายอมร  อ่อนสี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
        
                   
  


