
รายช่ือโรงเรียน ข้อมูลเขตพื้นที่และรายช่ือผู้เข้าพัก  

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

ผู้ประสานงาน ศน.สุพรรณิการ์ สุทธหลวง  

ที ่ เขตพื้นที ่ โรงแรม 
เบอร์โทร 

จ านวนนักเรียน จ านวนครู  รวม 

1 เชียงใหม่ 6  ภูรีสอร์ท 10 ห้อง  0896363322 14 6 20 

2 เชียงราย3 กรีนฮิลล์รีสอร์ท 9 ห้อง 0868101271 12 5 17 
3 เชียงราย 4 ปัวเดอวิว 7 ห้อง 0641594564 9 5 14 

4 แพร่ 1 วิดาโฮม 2 ห้อง  0909741306 2 2 4 

5 สพม.34 น่านนภารีสอร์ท ท่าวังผา 5 ห้อง 0987488106 7 3 10 
6 สพม.37 วังผาชาเล่ท์ 6 ห้อง 2 ห้อง  0812813836 7 5 12 

7 ตาก 2 กรีนฮิลล์รีสอร์ท 9 ห้อง 0868101271 11 6 17 
8 น่าน  2 น่านแอทปัวรีสอร์ท 14 ห้อง 0895556474 18 9 27 

9 แม่ฮ่องสอน 2 วังผาชาเล่ท์ 6 ห้อง 2 ห้อง 0812813836 3 1 4 

10 เชียงใหม่  1 ปัวพาโนรามา 9 ห้อง 0815766659 13 6 19 
11 เชียงใหม่ 2 กรีนฮิลล์รีสอร์ท 9 ห้อง 0868101271 12 7 19 

12 เชียงใหม่ 4 ต้นแหลงโฮมสเตย์ 9 ห้อง 0892661955 12 6 18 

13 เชียงใหม่  5 ไออุ่นวิว  4 ห้อง 0871738343 5 3 8 



ที ่ เขตพื้นที ่ โรงแรม 
เบอร์โทร 

จ านวนนักเรียน จ านวนครู  รวม 

14 ผอ.เขต  
สพฐ. 
กรรมการ 

ฮักปัวโฮเทล  12 ห้อง   
ผอ.เขต 2 ห้อง 
สพฐ. 2 ห้อง  
กรรมการ 8 ห้อง รายช่ือดังแนบ  

   

15 กรรมการ  อูปแก้วรีสอร์ท 11 ห้อง  
กรรมการ 22 คน รายช่ือดังแนบ 

   

ค าชี้แจง  

1. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

2. เฉพาะคณะกรรมการต่างเขตพื้นที่  ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามรายช่ือที่และโรงแรมท่ีจัดให้  

3. และหากจะพักเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีรายช่ือ  ให้ช าระเงินด้วยเงินสดกับโรงแรมโดยตรง  

 

 

 



แบบลงทะเบียน สพป.เชียงใหม่เขต 6  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ภูรีสอร์ท 10 ห้อง  0896363322  

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. เชียงใหม ่เขต 6 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
น่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่า
นิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิ
นุวรา  แซเ่ฮง 

 1. นางชนา
กานต ์ ทองเทศ 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดั
ลายมือ ป.
1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิเอมกิา  จิ
ราภรณ์โอภาส 

 1. นางนง
คราญ  แสนสอีอ่ง 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่น
เอาเรือ่ง ป.
4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิขวญัจิ
รา  ถามูล 

 1. นางสาว
นฤพร  พรมมิ
นทร์ 

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเขยีน
เรียงความ 
ม.1-ม.3 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิว
รษิฐา  จริาภรณ์
กานดา 

 1. นางสาว
กรรณิการ์  แสง
ทอง 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพ
ดว้ยการฉีก 
ตดั ปะ 
ปฐมวยั 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิกช
มน  ต ัง้อสิระกุล 
2. เดก็หญงิณิชา
กรณ์  ศรีเกยีรตพิงษ์ 
3. เดก็หญงิภทัร
วด ี ดวงใจรศัมี 

 
 

 

6 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์
สรา้งสรรค ์
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิชน
มน  ทตัพงศ ์
2. เดก็หญงิเกศรา
ทพิย์  จุฬาลกัษณ์
โรจน์ 
3. เดก็หญงิ
เสาวลกัษณ์  กมล
ชาตชิยั 

 
 

 

7 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

น าเสนอ
สรา้ง
จติส านึก
พลเมือง ม.
1-ม.3 

โรงเรียน
บา้นขนุแม่
หยอด 

1. เดก็หญงิชลธิ
ชา  จริาภรณ์วไิล 
2. เดก็หญงิวรา
พร   แปซอ 
3. เดก็หญงิ
วลิาสนีิ  มงคลวาท 
4. เดก็หญงิศริิ
ดา  ธีรวุฒธิรรมกลุ 

 1. นายสมชยั  จิ
ราภาอมร 
2. นางสาวน
ภสัวรรณ  สุขปรุง 

 

รวม 14  6  
 

 

 

http://north62.vichakan.net/center/modules/report/report_registration.php?area_type_id=1&province_id=14&zone_num=6&area_sm=-1
http://north62.vichakan.net/center/modules/report/report_registration.php?area_type_id=1&province_id=14&zone_num=6&area_sm=-1&order=school


แบบลงทะเบียน สพป.เชียงราย 3   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
กรีนฮิลล์รีสอร์ท 0868101271  จ านวน 9 ห้อง  

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. เชียงราย เขต 3 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาน่าน 
เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่านิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียนตชด.
บ ารุงที ่87 

1. เดก็ชายเอ
กวนิทร์   ซื
อหมือ่ 

 1. นางสาวปิยะ
วด ี ชยัชนะ 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดั
ลายมือ ป.1-
ป.3 

โรงเรียนตชด.
บา้นนาโต(่วป
รอ.๓๔๔ 
อุปถมัภ์) 

1. เดก็หญงิ
พมิพ์วมิล  ลาหู ่

 1. นางสาว
ปราณี  จนิดา
พรม 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอา
เรือ่ง ป.4-ป.
6 

โรงเรียนตชด.
บา้นนาโต(่วป
รอ.๓๔๔ 
อุปถมัภ์) 

1. เดก็หญงิ
พลอยชมพู  อา
เคอ 

 1. ว่าทีร่อ้ยตรี
หญงิหงษ์
หยก  อนิสุข 

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพ
ดว้ยการฉีก 
ตดั ปะ 
ปฐมวยั 

โรงเรียนตชด.
บา้นนาโต(่วป
รอ.๓๔๔ 
อุปถมัภ์) 

1. เดก็หญงิ
กญัญา  บุญมี 
2. เดก็หญงิชู
แสง  แสงหู ่
3. เดก็ชายยชญ์
ชานน  นายออ่ง 

 1. นางสาวปวร
รตัน์  ยอดอน้ 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์
สรา้งสรรค ์
ป.1-ป.3 

โรงเรียนตชด.
บ ารุงที ่87 

1. เดก็หญงิชุง้ก๋
อหมี ๋ แซซุ่ง 
2. เดก็หญงิน ้า
ทพิย์  แซผ่ง 
3. เดก็หญงิเจงิ
หลง  แซห่ลี ่

 1. นางสาวศภุ
ลกัษ์  ปทัทุม 

 

6 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

โครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

โรงเรียนตชด.
บา้นนาโต(่วป
รอ.๓๔๔ 
อุปถมัภ์) 

1. เดก็หญงิกร
นิกา  ลาหูย่ ี
2. เดก็หญงิ
ลกัษิกา  ค าหลู ่
3. เดก็หญงิสา
วภิา  จูเปาะ 

 
 

 

รวม 12  5  
 

 

 

 

http://north62.vichakan.net/center/modules/report/report_registration.php?area_type_id=1&province_id=13&zone_num=3&area_sm=-1
http://north62.vichakan.net/center/modules/report/report_registration.php?area_type_id=1&province_id=13&zone_num=3&area_sm=-1&order=school


แบบลงทะเบียน สพป.เชียงราย 4   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ปัวเดอวิว 7 ห้อง 0641594564 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. เชียงราย เขต 4 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ลงชือ่ ผูเ้ขา้แขง่ขนั ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่า
นิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียนสมถวลิ
จนิตมยับา้นหว้ย
แล้ง(ตชด.
อนุสรณ์) 

 1. เดก็หญงิภทัรจา
รนิ   มนสัมโน
ธรรม 

1. นางสาว
สารกิา  วงศบุ์ญ
ชยัเลศิ 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดั
ลายมือ ป.
1-ป.3 

โรงเรียนสมถวลิ
จนิตมยับา้นหว้ย
แล้ง(ตชด.
อนุสรณ์) 

 1. เดก็หญงิ
ดาวเรือง   วงศบุ์ญ
ชยัเลศิ 

1. นางสาว
รตันากร   ยะอิน่
แกว้ 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่น
เอาเรือ่ง 
ป.4-ป.6 

โรงเรียนสมถวลิ
จนิตมยับา้นหว้ย
แล้ง(ตชด.
อนุสรณ์) 

 1. เดก็หญงิ
จีรนนัท์   แซว่า้ 

1. นางสาวทพิย์
สุดา   มงักรกมิ 

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพ
ดว้ยการ
ฉีก ตดั ปะ 
ปฐมวยั 

โรงเรียนสมถวลิ
จนิตมยับา้นหว้ย
แล้ง(ตชด.
อนุสรณ์) 

 1. เดก็หญงิกนก
นิภา   แซว่้า 
2. เดก็หญงิพฤต
ยา   แซเ่ล่า 
3. เดก็หญงิเหมย
ฮวั    ธนากรวจิติร 

1. นางสาวปภสั
รา   ไชยลงัการ 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์
สรา้งสรรค ์
ป.1-ป.3 

โรงเรียนสมถวลิ
จนิตมยับา้นหว้ย
แล้ง(ตชด.
อนุสรณ์) 

 1. เดก็หญงิกิง่
กาญจน์   วรจนัทร์
เพ็ญศรี 
2. เดก็หญงิขวญัจิ
รา   แซเ่จียง 
3. เดก็หญงิปนิ
ดา   แซย่า่ง 

1. นางสาวจุฑา
ทพิย์   ยะวงั 

 

รวม  9 5  
 

 

 

 

 

http://north62.vichakan.net/center/modules/report/report_registration.php?area_type_id=1&province_id=13&zone_num=4&area_sm=-1
http://north62.vichakan.net/center/modules/report/report_registration.php?area_type_id=1&province_id=13&zone_num=4&area_sm=-1&order=school


แบบลงทะเบียน สพป.แพร่ 1    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
วิดาโฮม  2 ห้อง  0909741306 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. แพร ่เขต 1 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียนบา้นทา่
วะ(ราษฎร์บ ารุง) 

1. เดก็หญงิ
ภทัร
นนัท์  แกว้สุข 

 1. นาย
ภาณุ
พงศ ์ สวยั
ษร 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอา
เรือ่ง ป.4-ป.
6 

โรงเรียนบา้นทา่
วะ(ราษฎร์บ ารุง) 

1. เดก็หญงิ
กญัญาณฐั  ค า
บุญเรือง 

 1. นายธรี
พล  ทรพัย์
ทวี 

 

รวม 2  2  
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แบบลงทะเบียน สพม.34    วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2563 
น่านนภารีสอร์ท ท่าวังผา 5 ห้อง 0987488106 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพม. เขต 34 (เชียงใหม,่แมฮ่อ่งสอน) 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเขยีน
เรียงความ ม.
1-ม.3 

โรงเรียนแมเ่รียง 
"บรพิตัรศกึษา" 

1. เดก็หญงิ
หทยัพร  นาวา
รี 

 1. นางสาวรตันาวร
รณ  จงศรี 

 

2 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การกล่าว
สุนทรพจน์ ม.
4-ม.6 

โรงเรียนแมเ่รียง 
"บรพิตัรศกึษา" 

1. นางสาวสลลิ
ทพิย์  งามเจรญิ 

 1. นางสุพชิาต ิ บุญศริิ
รชั 

 

3 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

น าเสนอสรา้ง
จติส านึก
พลเมือง ม.1-
ม.3 

โรงเรียนหอ้งสอน
ศกึษา ในพระ
อุปถมัป์ในพระ
อุปถมัภ์สมเดจ็พระ
เจ้าภคนีิเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรตันราชสุดา 
สริโิสภาพณัณวด ี

1. เดก็หญงิญา
วด ี เหล่าด ี
2. เดก็
หญงิณฐักฤ
ตา  วงัวเิศษ 
3. นางสาว
พลอย   ไมมี่ชือ่
สกุล 
4. เดก็หญงิสม
ฤทยั  ศรค า 

 1. นายอนุชา  การอว้น 
 

 

4 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

การแขง่ขนั
พูด
ภาษาองักฤษ 
ม.4-ม.6 

โรงเรียนแมล่าน้อย
ดรุณสกิข ์

1. นาย
เจษฎา  สุด
ปลายทาง 

 1. นางสาวศรญัญา   โส
ค า 

 

รวม 7  3  
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แบบลงทะเบียน สพม.37   วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563 
วังผาชาเล่ท์ 6 ห้อง 2 ห้อง  0812813836 

 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพม. เขต 37 (แพร,่น่าน) 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเขยีน
เรียงความ ม.1-
ม.3 

โรงเรียนมธัยม
พระราชทาน
เฉลมิพระเกียรต ิ

1. เดก็หญงิกญัญา
รตัน์  ภวิงค ์

 1. นางสาวพร
สุดา  สารใจ 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การกล่าวสนุทร
พจน์ ม.4-ม.6 

โรงเรียนบอ่เกลือ 1. นางสาวพมิพ์
สริ ิ ค ายนัต ์

 1. นางสาว
พทัยา  ค ากอง
จนัทร์ 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

น าเสนอสรา้ง
จติส านึกพลเมือง 
ม.1-ม.3 

โรงเรียนมธัยม
พระราชทาน
เฉลมิพระเกียรต ิ

1. เดก็หญงิฐติารีย์  มี
สมเพิม่ 
2. เดก็หญงิ
ภสัสร  ใจปิง 
3. เดก็ชาย
รฐัศาสตร์  ฮงัค า 
4. เดก็หญงิ
รตันา  แผลงฤทธิ ์

 1. นาง
สุวรรณี  อุตมะ 
2. นาย
อนุกลู  ชูชว่ย 

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

การแขง่ขนัพูด
ภาษาองักฤษ ม.
4-ม.6 

โรงเรียนบอ่เกลือ 1. นางสาวกญัญ
เกียรต ิ อุปจกัร์ 

 1. นางสาวจริา
พร  สุยะ 

 

รวม 18  5  
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แบบลงทะเบียน สพป.ตาก 2    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
กรีนฮิลล์รีสอร์ท 9 ห้อง 0868101271 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. ตาก เขต 2 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ ป.
1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นแมส่ลดิ
หลวงวทิยา 

1. เดก็หญงิ
จารุณี  เลศิล า้
จติรา 

 1. นางสาว
สวติตา  ดอย
แกว้ขาว 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอาเรือ่ง 
ป.4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นแมส่ลดิ
หลวงวทิยา 

1. เดก็หญงิจนัทร์
วลยั  ครีีวบูิลชยั 

 1. นางวิ
ราวร
รณ  ภาพพชิ
วงค ์

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเขยีน
เรียงความ ม.1-
ม.3 

โรงเรียน
บา้นแมส่ลดิ
หลวงวทิยา 

1. เดก็หญงิอนิ
ตา  ถนอมพนา 

   

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การกล่าวสนุทร
พจน์ ม.4-ม.6 

โรงเรียน
บา้นกล้อทอ 

1. นางสาวจนัทร์
สุดา  ทพินาถเรือง
ชยั 

 1. นางสาว
กุลรศัมิ ์ ราช
เมืองแกว้ 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์สรา้งสรรค ์
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นแแมร่ะ
เมงิ 

1. เดก็หญงิจติร
กญัญา  วนาเวียง
วงศ ์
2. เดก็หญงิพร
ฤด ี พนาศรมสนัต ิ
3. เดก็ชายสุ
ชาต ิ โศจอิรุณ 

 1. นางสาว
พมิพ์
พจี  สุวรรณ
ชีพ 

 

6 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

โครงงาน
วทิยาศาสตร์ ป.
4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นแมส่ลดิ
หลวงวทิยา 

1. เดก็หญงิพรตา้
ซู  - 
2. เดก็ชายสอ่
ทีนี  - 
3. เดก็หญงิแอด้า
เกล่อ  สกลุวงษ์
รศัมี 

 1. นางสาว
สุภาพร  แสง
ทอง 

 

7 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

การแขง่ขนัพูด
ภาษาองักฤษ ม.
4-ม.6 

โรงเรียน
บา้นแมส่ลดิ
หลวงวทิยา 

1. นางสาว
รตัตกิาล  สกลุ
ธาดาเวช 

 1. นายแทน
คณุ  สนัโดษ 

 

รวม 11  6  
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แบบลงทะเบียน สพป.น่าน 2    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
น่านแอทปัวรีสอร์ท 14 ห้อง 0895556474 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่านิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียน
บา้นยอด
ดอยวฒันา
และสาขา
น ้าหมาว 

1. เดก็หญงิวิ
รนิดา  วษุิ
ธารา 

 1. นางณชพร  พรหมมนิทร์  

2 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นหว้ย
โกน๋ 

1. เดก็หญงิ
ญาณ
วภิา  สุทธิ
โวหาร 

 1. นางสาวอนงค์
พรรณ   รกไพร 

 

3 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอา
เรือ่ง ป.4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นบอ่
หลวง 

1. เดก็หญงิ
นนัทิ
กานต ์  ค า
แคว่น 

 1. นางสาวจรยิา    อิน่พนัธุ ์  

4 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเขยีน
เรียงความ ม.
1-ม.3 

โรงเรียน
บา้นสบ
มาง 

1. เดก็หญงิ
รุ่งนภา  โพธิ์

เนตร 

 1. นายประภาส   จนัทรา  

5 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพดว้ย
การฉีก ตดั 
ปะ ปฐมวยั 

โรงเรียน
บา้นบอ่
หลวง 
สาขาหว้ย
โป่ง 

1. เดก็หญงิ
กานต์
ธดิา  ใจปิง 
2. เดก็หญงิ
อาทิ
มา  เกียรติ
นอก 
3. เดก็หญงิ
อารียา  พึง่
บารมี 

 1. นางสาวไพลนิ  ปินตา  

6 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์
สรา้งสรรค ์ป.
1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นเปีย
งซอ้ 

1. เดก็ชายธ
นาธปิ  ปนัอนิ 
2. เดก็หญงิ
อภชิญา  อุน่
ถิน่ 
3. เดก็ชาย
แกลว้
กล้า  ปนัอนิ 

 1. นายสกลวฒัน์   แซว่า่ง  

7 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

โครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นน ้ารี
พฒันา 

1. เดก็ชาย
ทวี  กาบแกว้ 
2. เดก็หญงิ
รุ่งรวี  มั่น
เหมาะ 
3. เดก็ชายศิ
วนาถ  ชูชืน่ 

 1. นางสาวอรนลนิ  ไชยสลี  

8 การ
แขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

น าเสนอสรา้ง
จติส านึก
พลเมือง ม.1-
ม.3 

โรงเรียน
บา้นน ้ารี
พฒันา 

1. เดก็หญงิ
ปญัญา
พร  บุญ
อนิทร์ 

 1. นางสาวสรญัญา  รางแดง 
2. นายเกษมชาต ิ ณ ล าปาง 
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2. เดก็
หญงิวร
ดา  ค าต ั๋น 
3. นายเฉลมิ
ชยั  บุญมา 
4. เดก็หญงิ
แวว
มยุรา  หาญมี 

รวม 18  9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบลงทะเบียน สพป.แมฮ่่องสอน 2    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
วังผาชาเล่ท์ 6 ห้อง 2 ห้อง 0812813836 

 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. แมฮ่อ่งสอน เขต 2 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นเลโคะ 

1. เดก็หญงิหทยั
รตัน์  มนุษยชาต ิ

 1. นางสาว
วราภรณ์  สลี
ออ่น 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอา
เรือ่ง ป.4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นเลโคะ 

1. เดก็หญงิ
วชิญา
พร  พนาลยัรกัษ์ 

 1. นางสาว
วราภรณ์  สลี
ออ่น 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเขยีน
เรียงความ ม.
1-ม.3 

โรงเรียน
บา้นเลโคะ 

1. เดก็หญงิ
ฑมิพกิา  ใจใฝ่
สนัต ิ

 1. นางสาว
วราภรณ์  สลี
ออ่น 

 

รวม 3  1  
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แบบลงทะเบียน สพป.เชียงใหม่ 1    วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563 
ปัวพาโนรามา 9 ห้อง 0815766659 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. เชียงใหม ่เขต 1 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่านิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียน
หมูบ่า้น
สหกรณ์ 2 

1. เดก็หญงิญา
นิศา  กุลขาน 

 1. นางสาว
พรรณ
ทวิา  พวงมาลยั 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
หมูบ่า้น
สหกรณ์ 2 

1. เดก็หญงิพา
ขวญั  - 

 1. นาง
พสิมยั  บุญตนั 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอาเรือ่ง 
ป.4-ป.6 

โรงเรียน
หมูบ่า้น
สหกรณ์ 2 

1. เดก็หญงิอา
เพลนิ  - 

 1. นางจนัทร์
ฉาย  ปาระกอ้น 

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพดว้ย
การฉีก ตดั ปะ 
ปฐมวยั 

โรงเรียน
หมูบ่า้น
สหกรณ์ 2 

1. เดก็หญงิจ
รนิทร์พร  อิน่
แกว้ 
2. เดก็ชาย
นพดล  ศรีนวล 
3. เดก็หญงิพมิพ์
ชนก  ขตัแิสง 

 1. นางสม
ผนิ  ก าแพงแกว้ 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์สรา้งสรรค ์
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
หมูบ่า้น
สหกรณ์ 2 

1. เดก็ชายธน
ดล  ลุงตหิมา่ 
2. เดก็หญงิพชิ
ชา  ลุงวี 
3. เดก็หญงิรุ่ง
ทวิา  เดชค าปนั 

 1. นางสาวนวก
ลม  สายเครือ่ง 

 

6 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

โครงงาน
วทิยาศาสตร์ ป.
4-ป.6 

โรงเรียน
หมูบ่า้น
สหกรณ์ 2 

1. เดก็หญงิกญัญ์
วรา  จนิาจนัทร์ 
2. เดก็หญงิศศิ
ภา  อยูสุ่ข 
3. เดก็หญงิ
ศริพิร  แวน่โทะ๊ 

 1. นางจริชั
ยา  ธรรมปญัโญ 

 

รวม 13  6  
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แบบลงทะเบียน สพป.เชียงใหม่ 2    วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563 
กรีนฮิลล์รีสอร์ท 9 ห้อง 0868101271 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. เชียงใหม ่เขต 2 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่านิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียน รปัปา
ปอร์ต(ตชด.
บ ารุงที ่๙๒) 

1. เดก็หญงิรุ่ง
นภา  แสงทา้ว 

 1. นางสาวปิ
ยะ
ฉตัร  พุทธโส 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียน รปัปา
ปอร์ต(ตชด.
บ ารุงที ่๙๒) 

1. เดก็หญงิ
วนิดา  แซจ่่าว 

 1. นาง
อรนุช  กุณา 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอา
เรือ่ง ป.4-ป.6 

โรงเรียน รปัปา
ปอร์ต(ตชด.
บ ารุงที ่๙๒) 

1. เดก็หญงิยุภา
ภรณ์  วฒัน
วราห ์

 1. นาง
ธดิา  ธรรม
ใจ 

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพดว้ย
การฉีก ตดั ปะ 
ปฐมวยั 

โรงเรียน รปัปา
ปอร์ต(ตชด.
บ ารุงที ่๙๒) 

1. เดก็หญงิ
วรรณรท  แซ่
ยา่ง 
2. เดก็หญงิ
อมล  แซว่้าง 
3. เดก็หญงิเขม็
มกิา  แซว่้าง 

 1. นางปรยิา
ภทัร  อนิตะ๊
กนั 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์
สรา้งสรรค ์ป.
1-ป.3 

โรงเรียน รปัปา
ปอร์ต(ตชด.
บ ารุงที ่๙๒) 

1. เดก็หญงิจนั
ทติย์  เกษตรกุล
ทรพัย ์
2. เดก็หญงิณฐั
ชา  แซจ่่าว 
3. เดก็หญงิป
ภาพชิญ์  แสง
ยา่ง 

 1. นางสาว
พนิดา  คงฆะ
รตัน์ 
2. ดาบ
ต ารวจเกรียง
ศกัดิ ์ ดวงใย 

 

6 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

โครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
ป.4-ป.6 

โรงเรียน รปัปา
ปอร์ต(ตชด.
บ ารุงที ่๙๒) 

1. เดก็หญงิ
จีราวรรณ  แซ่
จ่าว 
2. เดก็หญงิ
ยุพากร  แสง
ยา่ง 
3. เดก็หญงิ
วไิล  เลายา่ง 

 1. นางทพิย์
วรรณ  เงา
ธรรม 

 

รวม 12  7  
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แบบลงทะเบียน สพป.เชียงใหม่ 4    วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563 
ต้นแหลงโฮมสเตย์ 9 ห้อง 0892661955 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การเล่านิทาน 
ปฐมวยั 

โรงเรียนพฒันา
ตน้น ้าที ่5 ขนุ
วาง 

1. เดก็หญงิ
อร
สนีิ   พายพั
ธนกร 

 1. นางสาว
ณฐันีิ   ฝนขาว 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียนพฒันา
ตน้น ้าที ่5 ขนุ
วาง 

1. เดก็ชาย
เมือง  - 

 1. นางสาวชญา
นุช  ชยัวเิศษ
กุล 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอาเรือ่ง 
ป.4-ป.6 

โรงเรียน
สโมสรไลออนส์
รตันโกสนิทร์ 

1. เดก็หญงิ
สุชาดา  ดนุิ
ฮือ 

 1. นางสาว
พรรณพร  รติ
อภริมย ์

 

4 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

สรา้งภาพดว้ย
การฉีก ตดั ปะ 
ปฐมวยั 

โรงเรียนพฒันา
ตน้น ้าที ่5 ขนุ
วาง 

1. เดก็หญงิ
กนัตา  - 
2. เดก็ชาย
จนัชยั  - 
3. เดก็
หญงิณฐั
นิช  เชาวลติ
แดนไพร 

 1. นางสาว
นิตยา  วงศ์
อนิทร์ 

 

5 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

ศลิป์สรา้งสรรค ์
ป.1-ป.3 

โรงเรียนพฒันา
ตน้น ้าที ่5 ขนุ
วาง 

1. เดก็
หญงิชนญั
พร   โชคดี
แผผ่ล 
2. เดก็หญงิ
อกัษิ
พร  ศกัดิช์าติ
บ ารุงกลุ 
3. เดก็หญงิ
เยาว
ลกัษณ์   อุดม
ไพรสกุล 

 1. นายกฤษ
สุคนธ ์ ค าตุย้ 

 

6 การแขง่ขนั
ทกัษะ
วชิาการ 

โครงงาน
วทิยาศาสตร์ ป.
4-ป.6 

โรงเรียน
สโมสรไลออนส์
รตันโกสนิทร์ 

1. เดก็หญงิ
นิรามยั  แกล่ิ
นอ 
2. เดก็
หญงิศภุ
นุช  ปอแนะ
ด ู
3. เดก็หญงิ
อรยิา  แตะ
แคะ 

 1. นายศวิ
ดล  เช้ือหม ัน้ 

 

รวม 24  9  
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แบบลงทะเบียน สพป.เชียงใหม่ 5    วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563 
ไออุ่นวิว  4 ห้อง 0871738343 

 

รายงานผลการลงทะเบยีน 
สพป. เชียงใหม ่เขต 5 

การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ โรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดบัภาคเหนือ 
วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนบา้นปรางค์ ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาน่าน เขต ๒ 

 

ล าดบั หมวดหมู ่ รายการ โรงเรียน ผูเ้ขา้แขง่ขนั ลงชือ่ ผูฝึ้กสอน ลงชือ่ 

1 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การคดัลายมือ 
ป.1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นหา่ง
หลวง 

1. เดก็ชาย
เชาวรตัน์   ปรชัชา
ภูวดล 

 1. นายสม
พรรณ์  มาลาคุม้
ชีวี 

 

2 การแขง่ขนั
ทกัษะ
ภาษาไทย 

การอา่นเอา
เรือ่ง ป.4-ป.6 

โรงเรียน
บา้นหา่ง
หลวง 

1. เดก็หญงิทพิ
กร  บุษบาจรูญ 

 1. นายสม
พรรณ์  มาลาคุม้
ชีวี 

 

3 การแขง่ขนั
ทกัษะวชิาการ 

ศลิป์
สรา้งสรรค ์ป.
1-ป.3 

โรงเรียน
บา้นหา่ง
หลวง 

1. เดก็ชายถิ
รวทิย์   เงนิสุขใจ 
2. เดก็ชายธนัย
วชัร์   ศรีใบหนา 
3. เดก็หญงิแพร
วา   เปรมไผทพทิกัษ์ 

 1. นายสรา
วุฒ ิ อนิปั๋น 

 

รวม 5  3  
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แบบลงทะเบียน กรรมการ  
21 กุมภาพันธ์ 2563  

 
ฮักปัวโฮเทล  12 ห้อง   

ผอ.เขต 2 ห้อง 

สพฐ. 2 ห้อง  

กรรมการ 8 ห้อง รายช่ือดังแนบ  

 

 

 

 

 



 

 


