
 

 

 

 

120 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ผลงาน/รางวัลของนักเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 ด.ญ.ปภาวรินทร์  โพธิ์ทองค า ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนเรียงความ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนภาษาไทย  
1 ก.ค. 60 

2 ด.ญ.กัญญวรา ใจประภา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนตามค าบอก ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

3 ด.ญ.ชริกา อ้อยบ ารุง ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

4 ด.ญ.ประภาสิริ   ใจด ี ม.1-3 เหรียญทองแดง จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทางPISA 

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

5 น.ส.ปราณชีวา หินทอง ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนตามค าบอก ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

6 นายสุทธิพงษ์  บ ารุงนา ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

7 น.ส.ภุมรีรัตน์ บุญจันทร ์ ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทางPISA 

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

1 ก.ค. 60 

8 น.ส.ปานชีวา วงศ์ไชย ม.4-6 เหรียญทองแดง จังหวัด การแข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนภาษาไทย 

 

1 ก.ค. 60 



 

 

 

 

121 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
9 น.ส.ศุภนันท์ ตึ้ง ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
จังหวัด การแข่งขันเขียนเรียงความ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนภาษาไทย  
1 ก.ค. 60 

10 น.ส.ชัญญานุช   จินดากุล ม.4-6 ชมเชย ประเทศ การแข่งขันประชันกลอนสด มหิดลกรอง
แก้วแวววรรณ ครั้งที่ 10 ประจ าปี  2560  

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 ส.ค. 60 

11 น.ส.ณฐอร   ไชยเมือง ม.4-6 ชมเชย ประเทศ การแข่งขันประชันกลอนสด มหิดลกรอง
แก้วแวววรรณ ครั้งที่ 10 ประจ าปี  2560  

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 ส.ค. 60 

12 ด.ญ.ภัทรฤทัย นามวงศ์ ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

13 ด.ญ.ปภาวินท์  โพธิ์ทองค า ม.1-3 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

14 ด.ญ.กัญญวรา ใจประภา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

15 ด.ญ.นลิน ดูเบย ์ ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

16 ด.ญ.จักรพงษ์ วงค์ปัญญา  ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

17 ด.ญ.พัชรินทร์ธร สุรินทอง ม.1-3 เหรียญเงิน จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์
ยานี 11 (8 บท)  

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

18 ด.ช.สมบูญ  อินทนนท์ ม.1-3 เหรียญเงิน จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่                 
กาพย์ยานี 11 (8 บท)  

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

19 ด.ญ.ธนัชพรรณ  กอบค า  ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

20 ด.ช.วทัญญู  พนาไพศาลสกุล  ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

21 ด.ญ.วัสนนันท์ ปัญญา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพม.36 12-14 ก.ย. 60 



 

 

 

 

122 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
22 ด.ญ.ภัทราจิตร ไชยวุฒ ิ ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

23 ด.ญ.พลอยไพลิน สมศรี ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

24 ด.ญ.พรชิตา ไพรบึง ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

25 ด.ช.ปิยณัฐ  เครือมา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

26 ด.ญ.ลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

27 ด.ญ.กณิการ์ แสนมา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

27 ด.ญ.กณิการ์ แสนมา ม.1-3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

28 น.ส.ชัญญานุช  จินดากุล ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

29 น.ส.ณฐอร   ไชยเมือง ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

30 นายบูรพา  ลัดทอง ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

31 นายสุทธิพงษ์ บ ารุงนา ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันทักษะคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

32 น.ส.ภุมรีรัตน์ บุญจันทร ์  ม.4-6 ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม

แนวทาง PISA 

สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

33 นายภาคภูมิ ศิริค าน้อย ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

 

จังหวัด การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 



 

 

 

 

123 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
34 น.ส.พนัชกร  อินถา ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

35 น.ส.วราภรณ์ มั่งคั่ง ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

34 น.ส.พนัชกร  อินถา ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

35 น.ส.วราภรณ์ มั่งคั่ง ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

36 น.ส.กัญญาพัชร  สิงห์แก้ว ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

37 น.ส.กนกวรรณ  กันชัย ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

38 น.ส.ณัฐชยา  โนศรี ม.4-6 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

39 น.ส.ณัฐวดี  พิลึกเรือง ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

40 น.ส.วภิาดา  กิริยา ม.4-6 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรรคดีไทย สพม.36 12-14 ก.ย. 60 



 

 

 

 

124 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
41 ด.ญ.ธนัชพรรณ  กอบค า  ม.1-3 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม

แนวทาง PISA 
สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

42 ด.ญ.ภัทรฤทัย นามวงศ์ ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
43 ด.ช.วทัญญู  พนาไพศาลสกุล  ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
44 ด.ญ.วัสนนันท์ ปัญญา ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
45 ด.ช.ปิยณัฐ  เครือมา ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
46 ด.ญ.ลดาวัลย์  จันทร์ศุภเสน ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
47 ด.ญ.กณิการ์ แสนมา ม.1-3 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
48 ด.ญ.กัญญวรา ใจประภา ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
49 ด.ญ.นลิน ดูเบย ์ ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
50 ด.ญ.จักรพงษ์ วงค์ปัญญา ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
51 ด.ญ.ภัทราจิตร ไชยวุฒ ิ ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
52 ด.ญ.พลอยไพลิน สมศรี ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
53 ด.ญ.พรชิตา ไพรบึง ม.1-3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
54 น.ส.ชัญญานุช  จินดากุล ม.4-6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 
สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

55 น.ส.ณฐอร   ไชยเมือง ม.4-6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) 

สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

56 นายบูรพา  ลัดทอง ม.4-6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 



 

 

 

 

125 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
57 นายสุทธิพงษ์ บ ารุงนา ม.4-6 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะคัดลายมือสื่อภาษาไทย สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 
58 น.ส.ภุมรีรัตน์ บุญจันทร ์  ม.4-6 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม

แนวทาง PISA 
สพฐ 13-15 ธ.ค. 60 

59 ด.ญ.ธนัชพรรณ  กอบค า  ม.1-3 เหรียญเงิน ประเทศ การแข่งขันทักษะอ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA 

สพฐ 11-13 ก.พ. 60 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 น.ส.กมลชนก  วังวล ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ ภาค ละครคุณธรรม โรงเรียนขาณุวิทยา 

จ. ก าแพงเพชร 
14 ธ.ค. 60 

2 นายกรวิชญ์  วงศ์วิง ม.5 
3 น.ส.กานต์ธิดา  วันด ี ม.5 
4 น.ส.ชนิตา  ไชยมงคล ม.5 
5 น.ส.ชลธิชา  ชะนะมา ม.5 
6 น.ส.ธนพร  ภู่บุปผา ม.5 
7 น.ส.ธนชัชา ศักดิ์สูง ม.5 
8 น.ส.ธัญญารัตน์  นามวงศ ์ ม.5 
9 นายธีรภัทร  พลอยงาม ม.5 
10 นายนภสินธุ์  ใจมา ม.5 
11 ด.ญ.นภสร  เล้า ม.2 



 

 

 

 

126 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
12 นายธิติธาดา  จุมปา ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ ภาค ละครคุณธรรม โรงเรียนขาณุวิทยา 

จ. ก าแพงเพชร 
14 ธ.ค. 60 

13 นายปริเยศ  สนั่นนอก ม.5 
14 น.ส.ปรียานันท์  อ่อนละม้าย ม.5 
15 ด.ญ.ปาลิตา  นวลเสน่ห์ ม.2 
16 นายพิษณุ  เหมะภูษิต ม.5 
17 นายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ ม.5 
18 นายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา ม.5 
19 น.ส.เจนิสา  แก้วเขียว ม.5 
20 นายเนติรัฐ  บัวอินทร์ ม.5 
21 น.ส.กมลชนก  วังวล ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครคุณธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
22 นายกรวิชญ์  วงศ์วิง ม.5 
23 น.ส.กานต์ธิดา  วันด ี ม.5 
24 น.ส.ชนิตา  ไชยมงคล ม.5 
25 น.ส.ชลธิชา  ชะนะมา ม.5 
26 น.ส.ธนพร  ภู่บุปผา ม.5 
27 น.ส.ธนชัชา ศักดิ์สูง ม.5 
28 น.ส.ธัญญารัตน์  นามวงศ์ ม.5 
29 นายธีรภัทร  พลอยงาม ม.5 
30 นายนภสินธุ์  ใจมา ม.5 



 

 

 

 

127 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
31 ด.ญ.นภสร  เล้า ม.2 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด ละครคุณธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
32 นายธิติธาดา  จุมปา ม.5 
33 นายปริเยศ  สนั่นนอก ม.5 
34 น.ส.ปรียานันท์  อ่อนละม้าย ม.5 
35 ด.ญ.ปาลิตา  นวลเสน่ห์ ม.2 
36 นายพิษณุ  เหมะภูษิต ม.5 
37 นายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ ม.5 
38 นายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา ม.5 
39 น.ส.เจนิสา  แก้วเขียว ม.5 
40 นายเนติรัฐ  บัวอินทร์ ม.5 
41 นายศุภชีพ  พรหมทอง ม.5 เหรียญทอง จังหวัด การประกวดเพลงคุณธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม/ 

สพม..36 
12-14 ก.ย. 60 

42 น.ส.ลลิตา  อุดกันทา ม.5 
43 นายพิชิวัฒน์  สุวรรณรัตน ์ ม.5 
44 น.ส.ชนิตา  มงคล ม.4 
45 น.ส.กนกพร  เพ็ชรคง ม.5 
46 นายศุภชีพ  พรหมทอง ม.5 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดเพลงคุณธรรม โรงเรียนขาณุ  

จ.ก าแพงเพชร / สพฐ. 
13-15 ธ.ค.60 

47 น.ส.ลลิตา  อุดกันทา ม.5 
48 นายพิชิวัฒน์  สุวรรณรัตน ์ ม.5 
49 น.ส.ชนิตา  มงคล ม.4 



 

 

 

 

128 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
50 น.ส.กนกพร  เพ็ชรคง ม.5 เหรียญทอง ภาคเหนือ การประกวดเพลงคุณธรรม โรงเรียนขาณุ  

จ.ก าแพงเพชร / สพฐ. 
13-15 ธ.ค.60 

51 ด.ช.นิติกร  นาแพร่ ม.2 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

จังหวัด การประกวดมารยาทไทย โรงเรียนจุนวิทยาคม / 
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
52 ด.ญ.ชญานิษฐ์  ศรีบุญชู ม.2 
53 น.ส.เปมิกา  สุยะราช ม.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด การประกวดบรรยายธรรม ม.ปลาย สนง.วัฒนธรรม จ.พะยา 7 ก.พ. 61 
54 ด.ญ.ชญาดา  ไชยมงคล ม.3 ชนะเลิศ จังหวัด การประกวดบรรยายธรรม ส านักงานสภาวัฒนธรรม 6 ก.พ. 61 
55 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด บรรยายธรรม วัดศรีโคมค า / วัฒนธรรม

จังหวัด 
28 มี.ค.60 

56 น.ส.ธนวรรณ  นุ่มยองใย ม.5 เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ โครงงานคุณธรรม ม.4-6 สพม.36 17 ส.ค.60 
57 น.ส.อรวรรญา  เฉวียงหงส ์ ม.5 
58 น.ส.กัญญาวีร์  เจนใน ม.5 
59 น.ส.ธัญชนก  ภัสรโยธิน ม.5 
60 น.ส.มินตรา  สมปาน ม.5 
61 ด.ญ.ธัญชนก  เชื้อบุญยนื ม.2 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การประกวดสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา 
โรงเรียนจุนวิทยาคม /  
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
62 ด.ญ.ธัญรดา  รุ่งแสง ม.2 
63 ด.ญ.ปุณณภัสสร  เครือมา ม.2 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การประกวดสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา 
โรงเรียนจุนวิทยาคม /  
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
64 ด.ญ.เวทิกา  หงส์สี ่ ม.2 
65 ด.ญ.ปุญญาณนิท์  ถิ่นล าปาง ม.2 
66 ด.ญ.นริศรา  ปิติยาภิรมย ์ ม.2 
67 น.ส.กนกนารา  ธาดาธนากร ม.5 



 

 

 

 

129 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
68 น.ส.วริศรา  ปู่จันทร์ ม.5 เหรียญทองชนะเลิศ จังหวัด การประกวดสวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ. พะเยา 
โรงเรียนจุนวิทยาคม /  
สพม.36 

12-14 ก.ย. 60 
69 น.ส.ณัฐนรี  ดีรัก ม.5 
70 น.ส.ชลดา  เงินเย็น ม.5 
71 นายกีรติ    ช านาญวนกิจ ม.4 เหรียญทอง จังหวัด มารยาทไทย ม.4-6 โรงเรียนจุนวิทยาคม/ 

สพม..36 
12-14 ก.ย. 60 

72 น.ส.ปรียาภรณ์   แสนค า ม.4 
73 ด.ญ.ณัฐณิชา   วงศส์รรคกร ม.2 รางวัลระดบัเหรียญทอง 

(ชนะเลิศ) 
จังหวัด การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมระดับ จ .พะเยา ครั้งที่ 67  
โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จ. พะเยา 

12-14 ก.ย. 60 
74 ด.ญ.พิมพิไล   ใจค า ม.3 
75 ด.ญ.ภคินีนาถ   สุเมธกร ม.3 

76 ด.ช.ธีรพงศ์    บุญตือ ม.3 

77 ด.ช.เจษณ์พิพัฒต์   นันตาลิต ม.3 

78 ด.ญ.ณัฐณิชา   วงศส์รรคกร ม.2 รางวัลระดบัเหรียญทอง  ภาค การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ จ.
ก าแพงเพชร  คร้ังที่ 67 

โรงเรียนขาณุวิทยา 
จ.ก าแพงเพชร   

13-15 ธ.ค. 60 
79 ด.ญ.พิมพิไล   ใจค า ม.3 
80 ด.ญ.ภคินีนาถ   สุเมธกร ม.3 

81 ด.ช.ธีรพงศ์    บุญตือ ม.3 

82 ด.ช.เจษณ์พิพัฒต์   นันตาลิต ม.3 

83 นายจิรภัทร    ฝอยทอง ม.5/9 รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด เล่านิทานคุณธรรม  ม.4-ม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 

84 ด.ช.ณัฐศิษย์  เรียบร้อย ม.1/6 ชนะเลิศ จังหวัด ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ วัดศรีโคมค า 6 ก.พ. 61 
85 ด.ช.จิรัฏฐ์    ปานันตา ม.1/6 
86 ด.ช.กษิดิศ    กุลพัฒน์เศรษฐ ม.1/6 



 

 

 

 

130 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
87 ด.ช.นนท์วริทธิ์   เมาลานนท์ ม.1/6 ชนะเลิศ จังหวัด ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ วัดศรีโคมค า 6 ก.พ. 61 
88 ด.ช.พสธร     บุญเย็น ม.1/6 
89 ด.ช.รชตวิทย์     ยะมา ม.1/6 
90 ด.ช.เอกณัฐ   ศิริวัฒนา ม.1/6 
91 นายทินภัทร  ภาชะนนท์ ม.5 เข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมาย 
จังหวัด ตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่อง
ในวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 ส.ค. 
2560 92 นายพอเจตน์  ค ามา ม.5 

93 น.ส.ธนวรรณ  นุ่มยองใย ม.5 
94 น.ส.อโณทัย  อดิศัยสกุล ม.6 
95 นายพงศธร  ตาไคร้ ม.6 
96 น.ส.ณัฐธิดา  จินาเฟย ม.6 
97 น.ส.ชมพูนุช  จงถนอม ม.6 เข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบปัญหากฎหมาย 
ภาค แข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย ณ 

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

24 ม.ค. 
2561 98 น.ส.ณัฏฐกนิษฐ์  ปัญญาวรรณ ม.6 

99 น.ส.ชนานันท์  เมืองมา ม.6 
100 ด.ญ.ชนิษฎา  ทองทา ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมการ

ประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ ประจ าปี 
2561 (ระดับภาค
คณะสงฆ์) 

ภาค การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประจ าปี 
2561 (ระดับภาคคณะสงฆ์) 

คณะสงฆ์ภาค 6 ร่วมกับ
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย / วัดพระ
ธาตุผาเงา  ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  

27 มี.ค. 61 
101 ด.ญ.เบญญาภา  ศรีปา ม.1 
102 ด.ญ.โยษิตา  ปาระมะ ม.1 
103 ด.ญ.อุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ ม.1 
104 ด.ญ.ธวัลรัตน์  ใจยา ม.1 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1. ด.ญ.ปรวรรณ    แปงณีวงศ์ ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
2. น.ส.ปพัฐษดา    ภาชนะ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ศิลป์สร้างสรรค์  โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

3. ด.ญ.พัทธ์ธีรา    สายลังกา ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพระบายสี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

4. น.ส.วราภรณ์    เรือนอินทร์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพระบายสี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

5. นายกรณ์    มูลอินต๊ะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ เขียนภาพไทยประเพณี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
6. น.ส.จุฑาทิพย์    เขียวงาม ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ เขียนภาพไทยประเพณี โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
7. ด.ญ.นภสร    อุทธวัง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 5 
เขตพ้ืนที่ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

8. นายพร้อมบุญ    อินทร์มาตย์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
9. ด.ญ.ดลนภา    ตาเบ้า ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เขตพ้ืนที่ วาดภาพลายเส้น โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

10. ด.ช.อภิวิชญ์    รตนเครือค าฝั้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 ด.ช.ธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ 
 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ช.สธุิพงษ์    เจนใจ 
 ด.ช.ธรรม์ปกรณ์    อุณวงค์ 



 

 

 

 

132 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

11. น.ส.ณัฐมน    แสนใส ม.1-ม.6 
 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
นายกอปรลาภ    ใจกล้า 
นายจิรพัส    ธนะสังข ์
น.ส.นันยา    เชียงโส 
ด.ช.ธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ 
ด.ช.ธรรม์ปกรณ์    อุณวงศ์ 
นายชินวัตร    เผ่าแก้ว 
น.ส.ณัฏฐธิดา  เครือราษฎร์ 
น.ส.ณัฐฐินันท์    สิทธิเวช 
น.ส.จิรกานต์    สมปาน 
น.ส.จารุพรรณ    ท้าวล่า 
นายธนากร    จันทร์สา 
น.ส.กรรณิการ์    อินทะ 
น.ส.กมลทิพย์    วรรณวิจิตร 
น.ส.กรวรา    ใจบุญ 
นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
นายคุณากร    ทะดวงศร 
น.ส.มัณฑณา    สิงห์แก้ว 
ด.ญ.บัณฑิตา    ชุ่มใจ 



 

 

 

 

133 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 นายปรัชญากร    ยะตา ม.1-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 นายพจน์    ทะอุด 
 ด.ญ.พรนัชชา    ยะเกียง 
 น.ส.พัฒน์นร ี   แท่งทอง 
 น.ส.พิมพ์ลภัส    สิงห์ชัย 
 นายภาณุวัฒน์    สพานแก้ว 
 นายภูมิรพี    สมหล่อ 
 น.ส.รัฐนันท ์   แก้วงาม 
 ด.ญ.วัศัลยา    ลิ้มพุทธานุภาพ 
 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 ด.ช.ศิวนาถ    กาตาสาย 
 น.ส.สุกัญญากรณ์   แผ่จิต 
 น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น 
 ด.ช.สธุิพงษ์    เจนใจ 
 น.ส.สภุาพิชญ์    ชลาลัย 
 ด.ญ.สโรชา    เครือค า 
 ด.ช.อภิวิชญ์   รัตนเคลือค าฝั้น 
 ด.ญ.อัญชิสา    แก้วเทพ 
 ด.ญ.อาทิตยา    เปรื่องวิชาธร 



 

 

 

 

134 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ ม.1-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.โสภาวด ี   ภูรักษา 
12. ด.ช.ศตวรรษ    ฟักแก้ว ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

13. น.ส.รัตนาภรณ์    ค าเหมย ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ วาดภาพลายเส้น โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

14. น.ส.อักษราภัค    เสมอเชื้อ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ การประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 นายวริทธิ์ธร    โพธิสิทธิ ์
 นายณัฐวัฒน์    แสงทอง 
 นายดิถดนัย    ทาทาน 
 นายนันทวัฒน์    ค าจันทร์ 

15. นายธนภูมิ    ฟองค า ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

16. ด.ญ.อรวรรณ    คบทองหลาง ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 7 เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
17. น.ส.อริสรา    สิงห์แก้ว ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 4 เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
18. ด.ช.มรุพงศ์    เปิงงามเมือง ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

19. นายภาคภูมิ    ศิริค าน้อย ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 



 

 

 

 

135 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
20. ด.ญ.จุฬาลักษณ์    จินดาชัย ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

21. น.ส.ปิยะพัตร์    พันธ์พิพิศ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

22. ด.ช.ธีรภัทร    ข่ายสุวรรณ ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
23. ด.ญ.สุภนิดา    เดชะบุญ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

24. น.ส.ศิริรัตน์    ค้าอร ม.4-ม.6 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

25. ด.ช.ภัทรดร    ภัทรดรปกรณ์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
26. นายฐิติโชติ    ชัยกุหลาบ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

27. น.ส.ชลุีกร    จินะวัน ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 
อันดับ 7 

เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

28. น.ส.ปาณิศา    พลพานิช ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 4 เขตพ้ืนที่ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
29. น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ประกวดวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 น.ส.มัณฑนา    สิงห์แก้ว 
 น.ส.พัฒน์นร ี   แท่งทอง 
 น.ส.ปนัดดา    ท าด ี



 

 

 

 

136 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 นายพจน์    ทะอุด ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ประกวดวงดนตรีประเภทวงเครื่องลม โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ 
 นายกนกพล    ขยันขาย 
 นายภุชงค ์   นุกูลรักษ์ 

30. ด.ช.ณัฐพงษ์    สุทธะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 ด.ช.ณภัทร    ดีตา 
 ด.ช.ภูริฉัตร    เสมอเชื้อ 
 ด.ช.ฐิติพงศ์    ต๊ิบบุญเรือง 
 ด.ช.ภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
 ด.ช.ดวงชัย    ยอดพล 
 ด.ช.ศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์ 
 ด.ช.รัชพล    ศรีค าตัน 
 ด.ช.ภูบดินทร ์   ลาวตุม 
 ด.ช.ธีรโชต ิ  วัชรพนาพงศ์ 
 ด.ช.พีรภาส    ขันค า 
 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ญ.กมลชนก  เผ่าเครื่อง 
 ด.ญ.ธวัลรัตน ์   ใจยา 
 ด.ญ.วิชิตา   วรภูรีกุล 



 

 

 

 

137 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ญ.ธมลวรรณ  กรเมธาวี ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.อัจริยา    ดวงแก้ว 
 ด.ญ.ณัฏฐนิชา   เมืองวงศ์ 
 ด.ญ.กชวรรณ    จ าลอย 
 ด.ญ.ญาดา    เครือชัยวัฒนา 
 ด.ญ.กัญจน์พิญช์    พูลจีน 
 ด.ญ.กชรัตน์    ธิเป็ง 
 ด.ญ.กัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์ 
 ด.ญ.ชนิตา   กิจสถาพรไพศาล 
 ด.ญ.ศุภสุตา    เต็มเปี่ยม 
 ด.ญ.สรณ์กนก    ศิลลัย 
 ด.ญ.ชุติมาภัสสร    วังศร ี
 ด.ญ.เรณุกา    อ่องค า 
 ด.ญ.กชพร    ไชยเลิศ 
 ด.ญ.ปวีณา    นามโท 
 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.จิราพัชร   พิทักษ์เมธี 
 ด.ญ.ศิริฌานี    นวลไชยดี 
 ด.ญ.กันต์กมล    ค ายอด 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ช.พฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 ด.ญ.อชิรญาณ์    วงศ์สุชา 
31. น.ส.ญาณิฐา    ธนะวงค ์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.จิณณพัต    อวดครอง 
 น.ส.พัณณ์ชิตา    บัวไชยา 
 น.ส.วิรัญญา    ช านาญหล่อ 
 นายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 
 น.ส.ณหทัย    ภูศิร ิ
 นายชูรัตน    ยศกาศ 
 นายวรายุทธ    เรือนสอน 
 น.ส.ชนาภา    ยังมั่ง 
 นายนพรัตน์    ทาทอง 
 นายกมลพัฒน์    สุนทรพงศ์ 
 นายศุภกร    ข าแนวนาค 
 น.ส.ณัฐกานต์    สิงห์ชัย 
 น.ส.รพีพรรณ    สุรินทร์รังษี 
 น.ส.ปาณิศา    พลพานิช 
 น.ส.ปิยาอร    สุภาวะ 
 น.ส.เวียนนา    สุขเจริญ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 น.ส.ลลิตภัทร    เชี่ยวชาญ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ ขับขานประสานเสียง โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.กานต์พิชชา    นามเมือง 
 นายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
 นายนนทวัฒน์    วิสัย 
 น.ส.มาลิกา    อินต๊ะวิชา 
 นายฐิติโชต ิ   ชัยกุหลาบ 
 น.ส.สภุาวรรณ    ทองธรรมชาติ 
 น.ส.ชญานิษฐ ์   ไชยวุฒิ 
 น.ส.อักษราภัค  เสมอเชื้อ 
 น.ส.วรินร าไพ  เทพทองค า 

33. ด.ช.ก้องเกียรติ    พุทธวงศ์ ม.1-ม.3 เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 
 ด.ช.เดชาธร    เชื้อทอง 
 ด.ช.ภูบด ี   ไชยเมือง 
 ด.ช.วายภุักษ์    กมลศรี 
 ด.ช.สุทธิพงษ์    เจนใจ 
 ด.ญ.ธัยชนก    นนทมาลย์ 
 ด.ญ.สุชาดา    ต๊ะวงค์ 
 ด.ญ.เพราพิลาศ    ใจบุญ 
 ด.ญ.วชิรญา    ขรวงศ์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ญ.ภัทรธิดา  ชัยชนะยานนท์ ม.1-ม.3 เหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 
เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 

34. นายชโนดม    จันทอน ม.4-ม.6 เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขตพ้ืนที่ ร าวงมาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.60 
 นายธิติวุฒิ    พรมมูล 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 
 นายชัชนันท์    ทองทา 
 นายกฤษณะ    ประดิษฐ์ 
 น.ส.กมลชนก    มีทรัพย์ 
 น.ส.สชุานาถ    กองจันทร์ 
 น.ส.กชพร    ภาชนะ 
 น.ส.ไอรดา    พนธ์ธนะ 
 น.ส.วนชัพร  ตั้งสุโชติรัตนกุล 

35. ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.ณิชกานต์    อินยศ 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ปฏิมา    ฉ่ าวิจิตร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 ด.ญ.นิชา    สอนวงค ์ ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

36 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ ระบ ามาตรฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 

37 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.นิชา    สอนวงค ์
 ด.ญ.ชนาภัทร    ศรีสมพร 
 ด.ญ.รังสิมา    ชัยชนะ 
 ด.ญ.อุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร 

38 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 

39 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา ม.1-ม.3 เหรียญทองชนะเลิศ เขตพ้ืนที่ นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
 ด.ญ.นิชา    สอนวงค ์
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.ณิชกานต์    อินยศ 
 ด.ญ.วชิรญา    ขรวงศ์ 
 ด.ญ.รังสิมา    ชัยชนะ 
 ด.ญ.สุชาดา    ต๊ะวงค์ 
 ด.ญ.สุพิชญา    อุ้มเงิน 
 ด.ญ.อุไรวรรณ    ทิพย์เสถียร 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ปฏิมา    ฉ่ าวิจิตร 
 ด.ช.ภควันต ์   ฝันถึงภูมิ 
 ด.ช.ศรัณย์    จันทร์จิราภิวัฒน์ 
 ด.ช.รัฐภูมื    อ้อยลี 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
40 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
เขตพ้ืนที่ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย. 60 

 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 นายธิติวุฒิ    พรมมูล 
 นายชัชนันท์    ทองทา 
 นายชานนท์    ใจมูล 
 นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
 นายณัฐพล    ปิงเมือง 
 น.ส.วริศรา   ปัญญาวรรณ์ 
 น.ส.อรอนงค์    ทองเรือง 
 นายชนพรรษ    ศรีวิชัย 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 
 น.ส.สชุานาถ   กองจันทร์ 
 น.ส.วนชัพร    ตั้งสุโชติรัตนกุล 

41  ด.ญ.ปรวรรณ    แปงณีวงศ์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับ 28 ภาคเหนือ ศิลป์สร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
42  นายกรณ์    มูลอินต๊ะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 10 ภาคเหนือ เขียนภาพไทยประเพณี จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
43  น.ส.จุฑาทิพย์    เขียวงาม ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 11 ภาคเหนือ เขียนภาพไทยประเพณี จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
44 นายพร้อมบุญ    อินทร์มาตย์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 9 ภาคเหนือ เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
45  น.ส.รัตนาภรณ์    ค าเหมย ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 33 ภาคเหนือ วาดภาพลายเส้น จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
46 น.ส.ณัฐมน    แสนใส ม.1-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8 ภาคเหนือ วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 นายกอปรลาภ    ใจกล้า 
 นายจิรพัส    ธนะสังข ์
 น.ส.นันยา    เชียงโส 
 ด.ช.ธีราภัทร    ข่ายสุวรรณ 
 ด.ช.ธรรม์ปกรณ์    อุณวงศ์ 
 นายชินวัตร    เผ่าแก้ว 
 น.ส.ณัฏฐธิดา  เครือราษฎร์ 
 น.ส.ณัฐฐินันท ์   สิทธิเวช 
 น.ส.จิรกานต์    สมปาน 
 น.ส.จารุพรรณ    ท้าวล่า 
 นายธนากร    จันทร์สา 
 น.ส.กรรณิการ์    อินทะ 
 น.ส.กมลทิพย์    วรรณวิจิตร 
 น.ส.กรวรา    ใจบุญ 
 นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
 นายคุณากร    ทะดวงศร 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
46 น.ส.มัณฑณา    สิงห์แก้ว ม.1-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8 ภาคเหนือ วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ญ.บัณฑิตา    ชุ่มใจ 
 นายปรัชญากร    ยะตา 
 นายพจน์    ทะอุด 
 ด.ญ.พรนัชชา    ยะเกียง 
 น.ส.พัฒน์นร ี   แท่งทอง 
 น.ส.พิมพ์ลภัส    สิงห์ชัย 
 นายภาณุวัฒน์    สพานแก้ว 
 นายภูมิรพี    สมหล่อ 
 น.ส.รัฐนันท ์   แก้วงาม 
 ด.ญ.วัศัลยา  ลิ้มพุทธานุภาพ 
 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 ด.ช.ศิวนาถ    กาตาสาย 
 น.ส.สุกัญญากรณ์    แผ่จิต 
 น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น 
 ด.ช.สธุิพงษ์    เจนใจ 
 น.ส.สภุาพิชญ์    ชลาลัย 
 ด.ญ.สโรชา    เครือค า 
 ด.ช.อภิวิชญ์  รัตนเคลือค าฝั้น 



 

 

 

 

146 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
46 ด.ญ.อัญชิสา    แก้วเทพ ม.1-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8 ภาคเหนือ วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท ข จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ญ.อาทิตยา    เปรื่องวิชาธร 
 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ 
 น.ส.โสภาวด ี   ภูรักษา 

47 นายภาคภูมิ    ศิริค าน้อย ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 12 ภาคเหนือ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
48 ด.ญ.จุฬาลักษณ์    จินดาชัย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน อันดับ 30 ภาคเหนือ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
49 ด.ช.ธีรภัทร    ข่ายสุวรรณ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 13 ภาคเหนือ ขับร้องเพลงสากล จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
50 น.ส.สุดาน ี   เรืองหุ่น ม.4-ม.6 เหรียญเงิน อันดับ 16 ภาคเหนือ ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.วลิาสิน ี   วงศ์ช่างเงิน 
 น.ส.มัณฑนา    สิงห์แก้ว 
 น.ส.ณฐมน    แสนใส 
 น.ส.ปนัดดา    ท าด ี
 นายพจน์    ทะอุด 
 นายอายุวัฒณ์    เกิดสมบัติ 
 นายกนกพล    ขยันขาย 
 นายภุชงค ์   นุกูลรักษ์ 

51 ด.ช.ณัฐพงษ์    สุทธะ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ช.วัฒนา    ทิมาไชย 
 ด.ช.ภูริฉัตร    เสมอเชื้อ 



 

 

 

 

147 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
51 ด.ช.ฐิติพงศ์    ต๊ิบบุญเรือง ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ช.ภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
 ด.ช.ดวงชัย  ยอดพล 
 ด.ช.ศักดิ์สิทธิื  เดชพิริพัฒน์ 
 ด.ช.รัชพล   ศรีค าตัน 
 ด.ช.ภูบดินทร ์ ลาวตุม 
 ด.ช.อภิวิชญ์  รตนเครือค าฝัน 
 ด.ช.พีรภาส   ขันค า 
 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ญ.กมลชนก  เผ่าเครื่อง 
 ด.ญ.ธวัลรัตน ์  ใจยา 
 ด.ญ.วิชิตา   วรภูรีกุล 
 ด.ช.ชิษณุพงษ์    ฟูแสง 
 ด.ญ.อัจริยา    ดวงแก้ว 
 ด.ญ.ณัฏฐนิชา  เมืองวงศ์ 
 ด.ช.วรายุส    ทาฝุ่น 
 ด.ญ.ญาดา    เครือชัยวัฒนา 
 ด.ญ.รมิดา    ค ายอด 
 ด.ญ.กชรัตน์    ธิเป็ง 



 

 

 

 

148 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
51 ด.ญ.กัญญาภัค    รัตน์เถลิงศักดิ์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ญ.ชนิตา    กิจสถาพรไพศาล 
 ด.ญ.ศุภสุตา    เต็มเปี่ยม 
 ด.ญ.สรณ์กนก    ศิลลัย 
 ด.ญ.ชุติมาภัสสร    วังศร ี
 ด.ญ.เรณุกา    อ่องค า 
 ด.ญ.กชพร    ไชยเลิศ 
 ด.ญ.ปวีณา    นามโท 
 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.จิราพัชร  พิทักษ์เมธี 
 ด.ญ.ศิริฌานี   นวลไชยด ี
 ด.ญ.กันต์กมล   ค ายอด 
 ด.ช.พฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ 
 ด.ญ.อชิรญาณ์    วงศ์สุชา 

52 น.ส.ญาณิฐา    ธนะวงค ์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.จิณณพัต    อวดครอง 
 น.ส.พัณณ์ชิตา    บัวไชยา 
 น.ส.วิรัญญา    ช านาญหล่อ 
 นายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 



 

 

 

 

149 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
52 น.ส.ณหทัย    ภูศิร ิ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 นายชูรัตน    ยศกาศ 
 นายวรายุทธ    เรือนสอน 
 น.ส.สรียาภรณ์    เสมอเชื้อ 
 นายนพรัตน์    ทาทอง 
 นายกมลพัฒน์    สุนทรพงศ์ 
 นายศุภกร    ข าแนวนาค 
 น.ส.ณัฐกานต์    สิงห์ชัย 
 น.ส.รพีพรรณ   สุรินทร์รังษี 
 น.ส.ปาณิศา   พลพานิช 
 น.ส.เพชรแพรพร   กิติค า 
 น.ส.เวียนนา    สุขเจริญ 
 น.ส.ลลิตภัทร   เชี่ยวชาญ 
 น.ส.กานต์พิชชา  นามเมือง 
 นายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
 นายนนทวัฒน์    วิสัย 
 น.ส.มาลิกา    อินต๊ะวิชา 
 นายฐิติโชต ิ   ชัยกุหลาบ 
 น.ส.สภุาวรรณ ทองธรรมชาติ 



 

 

 

 

150 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
52 นายนันทวัฒน์    ค าจันทร์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน ชนะเลิศ ภาคเหนือ ขับขานประสานเสียง จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.อักษราภัค    เสมอเชื้อ 
 น.ส.วรินร าไพ    เทพทองค า 
 น.ส.ชวิศา    สันถนอม 

53 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง    ทังสนิมิตสกุล ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ภาคเหนือ ระบ ามาตรฐาน จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา 

54 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ ม.4-ม.6 เหรียญเงิน อันดับ 7 ภาคเหนือ ระบ ามาตรฐาน จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 

55 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 
19 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 



 

 

 

 

151 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
55 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 

19 
ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.ชนาภัทร   ศรีสมพร 
 ด.ญ.รังสิมา    ชีืยชนะ 
 ด.ญ.อุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร 
 ด.ญ.กุลริศา   บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 

56 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 
18 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 น.ส.กมลชนก    มีทรัพย์ 
 น.ส.สธุัญญา    ธุระ 
 น.ส.ไอรดา    พนธ์ธนะ 
 น.ส.กชพร    ภาชนะ 

57 ด.ญ.ชนาภัทร    ศรีสมพร ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 
8 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล 



 

 

 

 

152 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
57 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 

8 
ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 น.ส.กัลยารัตน ์   ฟูเชื้อ 
 ด.ญ.วชิรญา    ขรวงศ์ 
 ด.ญ.รังสิมา    ชัยชนะ 
 ด.ญ.ภัทรธิดา  ชัยชนะยานนท์ 
 ด.ญ.สุพิชญา    อุ้มเงิน 
 ด.ญ.อุไรวรรณ    ทิพย์เสถียร 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ช.ภควันต ์   ฝันถึงภูมิ 
 ด.ช.ศตวรรษ    ฟักแก้ว 
 ด.ช.ณัฐชนน    ธรรมยืน 

58 น.ส.ชัญญานุช    อุปะละ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 
7 

ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 
 น.ส.นริศรา    งามหน้า 
 น.ส.ณพัฐอร    กิติวีระพงศ์ 
 น.ส.แพรวา    ภมรมานพ 
 นายชลสิทธิ ์   จี๋ค าวัน 
 นายธิติวุฒิ    พรมมูล 
 นายชัชนันท์    ทองทา 



 

 

 

 

153 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
58 น.ส.สธุัญญา    ธุระ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 

7 
ภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ จ. ก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 60 

 นายกิตติภณ    อ่อนวงษ์ 
 นายณัฐพล    ปิงเมือง 
 น.ส.วริศรา   ปัญญาวรรณ์ 
 น.ส.อรอนงค์    ทองเรือง 
 นายชนพรรษ    ศรีวิชัย 
 นายธนกฤต    แปงแก้ว 
 นายชโนดม    จันทอน 
 น.ส.วนชัพร    ตั้งสุโชติรัตนกุล 

59 ด.ช.ณัฐพงษ์    สุทธะ ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 
 ด.ช.วัฒนา    ทิมาไชย 
 ด.ช.ภูริฉัตร    เสมอเชื้อ 
 ด.ช.ฐิติพงศ์    ต๊ิบบุญเรือง 
 ด.ช.ภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์ 
 ด.ช.ดวงชัย    ยอดพล 
 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์  หาญสิริมาศ 
 ด.ช.รัชพล   ศรีค าตัน 
 ด.ช.ภูบดินทร ์   ลาวตุม 
 ด.ช.อภิวิชญ์  รตนเครือค าฝัน 



 

 

 

 

154 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
59 ด.ช.พีรภาส    ขันค า ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 น.ส.ชลุีกร    จินะวัน 
 ด.ญ.กมลชนก  เผ่าเครื่อง 
 ด.ญ.ธวัลรัตน ์   ใจยา 
 ด.ญ.วิชิตา    วรภูรีกุล 
 ด.ช.ชิษณุพงศ์    ฟูแสง 
 ด.ญ.อัจริยา    ดวงแก้ว 
 ด.ช.ณัฏฐณิชา    เมืองวงศ์ 
 ด.ช.วรายุส    ทาฝุ่น 
 ด.ญ.ญาดา    เครือชัยวัฒนา 
 ด.ญ.รมิดา    ค ายอด 
 ด.ญ.กชรัตน์    ธิเป็ง 
 ด.ญ.กัญญาภัค  รัตน์เถลิงศักดิ์ 
 ด.ญ.ชนิตา   กิจสถาพรไพศาล 
 ด.ญ.ศุภสุตา    เต็มเปี่ยม 
 ด.ญ.สรณ์กนก    ศิลลัย 
 ด.ญ.ชุติมาภัสสร    วังศร ี
 ด.ญ.เรณุกา    อ่องค า 
 ด.ญ.กชพร    ไชยเลิศ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
59 ด.ญ.ปวีณา    นามโท ม.1-ม.3 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.จิราพัชร   พิทักษ์เมธี 
 ด.ญ.ศิริฌานี    นวลไชยดี 
 ด.ญ.กันต์กมล    ค ายอด 
 ด.ช.พฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ 
 ด.ญ.อชิรญาณ์    วงศ์สุชา 
 ด.ญ.กรนันท์    งานดี 
 ด.ญ.เพลงผ้า    ฮ้ีเกษม  
 ด.ญ.ปาริชาติ    หัดถัง  
 ด.ญ.กันต์กมล    ค ายอด 

60 น.ส.ญาณิฐา    ธนะวงค ์ ม.4-ม.6 เหรียญทอง  
อันดับ 6 

ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 
 น.ส.จิณณพัต    อวดครอง 
 น.ส.พัณณ์ชิตา    บัวไชยา 
 นายปฏิเวธ    ศรีทอน 
 นายพีรพัฒน์    ไชยมงคล 
 น.ส.ณหทัย    ภูศิร ิ
 นายชานนท์    ใจมูล 
 นายวรายุทธ    เรือนสอน 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
60 น.ส.สรียาภรณ์    เสมอเชื้อ ม.4-ม.6 เหรียญทอง  

อันดับ 6 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 นายนพรัตน์    ทาทอง 
 นายกมลพัฒน์    สุนทรพงศ์ 
 นายศุภกร    ข าแนวนาค 
 น.ส.ธิดารัตน ์   อินทะชัย 
 น.ส.รพีพรรณ    สุรินทร์รังษี 
 น.ส.ปาณิศา    พลพานิช 
 น.ส.เพชรแพรพร    กิติค า 
 น.ส.เวียนนา    สุขเจริญ 
 น.ส.ลลิตภัทร    เชี่ยวชาญ 
 น.ส.กานต์พิชชา    นามเมือง 
 นายธวัชชัย    เสมอเชื้อ 
 นายนนทวัฒน์    วิสัย 
 นายนนทพัทธ์    ไชยวังเทพ 
 นายฐิติโชต ิ   ชัยกุหลาบ 
 น.ส.พรพิมล    ดีใจ 
 นายนันทวัฒน์    ค าจันทร์ 
 น.ส.อักษราภัค  เสมอเชื้อ 
 น.ส.วรินร าไพ  เทพทองค า 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
60 น.ส.ชวิศา    สันถนอม ม.4-ม.6 เหรียญทอง  

อันดับ 6 
ระดับชาติ ขับขานประสานเสียง  11-13 ก.พ 61 

 น.ส.มณฑกาญจน์    เพชรจิตร 
 น.ส.วภิาดา    กิริยา 
 นายวุฒิชัย    ช้างสาร 

61 ด.ญ.เพชรน้ าค้าง  ทังสนิมิตสกุล ม.1-ม.3 เหรียญทอง 
อันดับ 9 

ระดับชาติ ระบ ามาตรฐาน ศุนย์การค้าเซียรังสิต 11-13 ก.พ 61 
 ด.ญ.ณัฐธิดา    ขันทะชา 
 ด.ญ.กุลธิดา    อินอิ่น 
 ด.ญ.มนัสนันท์    ยาสมุทร์ 
 ด.ญ.กุลริศา    บุญเสาร์ 
 ด.ญ.ณัฐชลีพร    บุญถา 

60. ด.ช.ชิษณุพงศ์  ฟูแสง ม.1-ม.3  ระดับภาค การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชน
ภาคเหนือ 

จ.เชียงใหม่ 4 พ.ย. 60 
 ด.ญ.ปรวรรณ  แปงณีวงศ์ 

61. นายธนิสร   จันทร์ทัน ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต
พ้ืนที่ 

วาดภาพ “วิถีรักษ์นกยูงไทย” วัดกู่ผางลาง อ.จุน  
จ.พะเยา 

19 พ.ย. 60 

62. ด.ญ.ปภาวี    คงทน ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต
พ้ืนที่ 

ประกวดวาดภาพระบายสี วันคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติ 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จ.พะเยา 

26 ธ.ค. 60 

63. น.ส.วราภรณ์   เรือนอินทร์ ม.4-ม.6 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ระดับเขต
พ้ืนที่ 

ประกวดวาดภาพระบายสี วันคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติ 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 
จ.พะเยา 

26 ธ.ค. 60 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

 1 ด.ช. ธนัท พิสิทฐ์ชลกาญจน์ ม.3/14 เหรียญทองชนะเลิศ     จังหวัด การแข่งขัน Multi Skills Competition 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

2 น.ส. เปมิกา สุยะราช ม.4/9 เหรียญทอง รอง

ชนะเลิศ 

อันดับที่ 1  

จังหวัด การแข่งขัน Multi Skills Competition 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

3 ด.ญ. ธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล ม.3/6 เหรียญทอง ชนะเลิศ    จังหวัด การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

4 น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ม.5/5 เหรียญทอง ชนะเลิศ    จังหวัด การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

5 ด.ช. เจษฎากร วังวิเศษ ม.3/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ   จังหวัด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

6 น.ส. สุดาณิช สอาด ม.5/10 เหรียญทอง ชนะเลิศ   จังหวัด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

7 1. ด.ญ. กันติชา หอมนาน 

2. ด.ญ. ศรุดา ปาวิชัย 

ม.2/14 เหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

8 นาย ศาสตรพล พงษ์นิล ม.4/5 เหรียญทองแดง    จังหวัด การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

9 ด.ช. โชติวิทย์ ธรรมศิลป ์ ม.3/12 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 

จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  ด.ญ. เจณิสรา สกุลเจียมใจ ม.2/14 

 นาย อลงกรณ์ สันใจ ม. 3/2 
 ด.ช. ณัฐศิษย์ สินไชยกิจ ม.1/13 
 ด.ญ. ญัฐชยา พงษ์พิพัฒน์ ม.3/1 

10 น.ส. แก้วเกล้า ชัยศร ม.5/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  นาย นิธิกันต์ โพธา ม.5/14 

 น.ส. มีนา คอนโด่ะ ม.5/14 
 นาย สมิทธิ์ สุยะเพ้ียง ม.5/14 
 น.ส. ภัททิยา ตันติเวชรักษ์ ม.5/14 

11 ด.ช. ณัฐพฤทธิ์ ปานทอง ม.2/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  ด.ช. ขจรวิชช์ วงศไ์ชย ม.2/14 

12 น.ส. ณภัทรสร เงินมูล  ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  น.ส. กรวิน ธิติธารวฒัน ์ ม.5/4 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

13 น.ส. เกตุกัญญา ภาระจ า ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันละครสั้น ภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  น.ส. ปาริชาติ วงค์แสนศรี ม.5/4 

 น.ส. สิมิลันญา สวนแร่ ม.5/4 
 น.ส. กัญญารัตน์ เทียมศร ม.5/4 
 น.ส. ถวัลย์รัตน์ เอ็มปราดเทิ้ม ม.5/4 

14 นาย สหัสวรรษ วีระชัย ม.6/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 นาย ณัฐวัฒิน์  สังขรักษา ม.6/4 

15 น.ส. นัยน์ปพร สมปาน ม.5/4 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4– ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 น.ส. ณัฐริกา กาวิน ม.5/4 

16 นาย สิกขชาติ ณ น่าน ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันละครสั้น 
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
  น.ส. ทิพวรรณ ก๋าใจ ม.5/4 

 น.ส. ณัฐณิชา อินต๊ะสุวรรณ์ ม.5/4 
 น.ส. จันทร์จิตต์ ปญญาวรกาญจน์ ม.5/4 
 นาย ณัฏฐากร ค้าไป ม.5/4 

17 น.ส. สชุานาถ สมิง ม.5/4 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4– ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 น.ส. สิรภัทร คิดศรี ม.5/4 

18 น.ส. อภิญญา คงหมี ม.5/3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 นาย สุริยงค์ เย็นจิต ม.5/3 
 น.ส. บุษยรังสี สิงห์แก้ว ม.5/3 



 

 

 

 

161 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

18 น.ส. นงนภสั ศรีค ามูล ม.5/3 เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 

จังหวัด การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 นาย ธนรัญ เหรียญธนะพงศ์ ม.5/3 

19 น.ส. วรดา มูลสถาน ม.6/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 น.ส. เจนอักษร นันทชัย ม.6/3 

20 น.ส. นันท์นภัส ศรีค ามูล ม.5/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 

21 นาย อนันตพงษ์ ผลมาก ม.6/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ จังหวัด การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนจุนวิทยาคม 12-14 ก.ย.2560 
 น.ส. ภาวินี ขันทะกิจ ม.5/3 

22 ด.ช. ธนัท พิสิทฐ์ชลกาญจน์ ม.3/14 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

23 ด.ญ. ธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล ม.3/6 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

24 น.ส. กนกนารา ธาดาธนากร ม.5/5 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

25 ด.ช. เจษฎากร วังวิเศษ ม.3/14 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 



 

 

 

 

162 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

26 น.ส. สุดาณิช สอาด 5/10 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

27 น.ส. แก้วหล้า ชัยศร ม.5/14 เหรียญทอง ภาคเหนือ การแข่งขันละครสั้น 
ภาษาอังกฤษ (Skit)  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 
 นาย นิธิกันต์ โพธา ม.5/14 
 น.ส. มีนา คอนโด่ะ ม.5/14 
 นาย สมิทธิ์ สุยะเพ้ียง ม.5/14 
 น.ส. ภัททิยา ตันติเวชรักษ์ ม.5/14 

28 ด.ช. ณัฐพฤทธิ์ ปานทอง ม.2/14 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 ด.ช. ขจรวชิช์ วงศ์ไชย ม.2/14 
29 น.ส. ณภัทรสร เงินมูล ม.5/4 เหรียญทอง  ภาคเหนือ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. กรวิน ธิติธารวัฒน์ ม.5/4 
30 น.ส. เกตุกัญญา ภาระจ า ม.5/4 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันละครสั้น ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

 น.ส. ปาริชาติ วงค์แสนศรี ม.5/4 
 น.ส. สิมิลันญา สวนแร่ ม.5/4 
 น.ส. กัญญารัตน์ เทียมศร ม.5/4 
 น.ส. ถวัลย์รัตน์ เอ็มปราดเทิ้ม ม.5/4 

31 นาย สหัสวรรษ วีระชัย ม.6/4 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 
 นาย ณัฐวัฒิน์  สังขรักษา ม.6/4 



 

 

 

 

163 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

32 น.ส. วรดา มูลสถาน ม.5/3 เหรียญทองแดง ภาคเหนือ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 
 น.ส. เจนอักษร นันทชัย ม.5/3 

33 นาย สิกขชาติ ณ น่าน ม.5/4 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันละครสั้น  
ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 
 น.ส. ทิพวรรณ ก๋าใจ ม.5/4 
 น.ส. ณัฐณิชา อินต๊ะสุวรรณ์ ม.5/4 
 น.ส. จันทร์จิตต์ ปญญาวรกาญจน์ ม.5/4 
 นาย ณัฏฐากร ค้าไป ม.5/4 

34 น.ส. นันท์นภัส ศรีค ามูล ม.5/3 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 

35 นาย อนันตพงษ์ ผลมาก ม.6/3 เหรียญเงิน ภาคเหนือ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

จังหวัดก าแพงเพชร 13-15 ธ.ค.2560 
 น.ส. ภาวินี ขันทะกิจ ม.5/3 

36 ด.ญ.ณัฏฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์ ม.1/12 เหรียญทอง มัธยมศึกษา การแข่งขันคัดจีน (ม.ต้น) ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 

37 น.ส.เจนอักษร นันทชัย ม.6/3 เหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับ 2 

มัธยมศึกษา การแข่งขันเล่านิทาน ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

38 น.ส.อินทุอร อินต๊ะ ม.5/3 เหรียญทอง มัธยมศึกษา การแข่งขันคัดจีน (ม.ปลาย) ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 

 

39 นายกฤติภณ  อ่อนวงศ์ ม.5/3 เหรียญทอง มัธยมศึกษา การแข่งขันร้องเพลงจีน   ศูนย์เครือข่ายส่งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาจีน สพฐ.โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม 

21 ส.ค.2560 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

1. งานประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 9  
1.1 1. นายณัฐดนัย  เปี่ยมระลึก 

2. น.ส.ปัญชิกา  แซ่ลี ้
3. น.ส.ภัทรวดี  ไฝเครือ 

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษ 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.2 1. น.ส.มาฆวรรณ วรรณแก้ว 
2. น.ส.วชิรญาณ์  ใจวงศ์ 
3. น.ส.อภิชญา  แก้วม ี

ม.6/13 รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง 

ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย  
สาขาชีววิทยา 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.3 1. นายพงศ์ภัค  ตาปวน 
2. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 
3. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ 

ม.6/13 รองชนะเลิศอันดับ 
2 เหรียญทอง 

ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย  
สาขาคอมพิวเตอร์ 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.4 1. นายอนุชา  ชอบจิต 
2. นายวชิรวิทย์  ถึงส ุ

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย สาขาเคมี 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.5 1. น.ส.วิภาพร  ทนันชัย 
2. น.ส.อัญชากานต์  โยมา 
3. น.ส.อาทิตยา  โยมา 

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทการน าเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาไทย  
สาขาคณิตศาสตร์ 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.6 
 

 

1. นายณัฐดนัย  เปี่ยมระลึก 
2. น.ส.ปัญชิกา  แซ่ลี ้
3. น.ส.ภัทรวดี  ไฝเครือ 

ม.6/13 
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง 
 

ภาค 
 

 

โครงงานประเภทน าเสนอ 
แบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ 
 
 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

 

23-25 ก.ค. 
2560 



 

 

 

 

166 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1.7 1. น.ส.ศวิตา  ดูด ี

2. น.ส.สุทธิดา นุชถาวรลักษณ ์
ม.6/13 

 
รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญทอง 

ภาค 
 

โครงงานประเภทน าเสนอ 
แบบโปสเตอร์ สาขาเคมี 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.8 1. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์ 
2. น.ส.กชกร  ผันอากาศ   
3. น.ส.ดิษยา  ท้าวงาน 

ม.6/13 เหรียญเงิน ภาค โครงงานประเภทน าเสนอ 
แบบโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

1.9 1. นายสุทธิพงษ์  ใจเที่ยง 
2. นายยุทธกร  วชิรเดชา 
3. น.ส.ชมพูนุช  จงถนอม 

ม.6/13 
 

เหรียญทองแดง ภาค 
 

โครงงานประเภทน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
สาขาเคมี 

สพฐ. และโรงเรียน 
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

23-25 ก.ค. 
2560 

2. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2560 
2.1 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่  

2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง 
ม.2/14 เหรียญเงิน ภาค 

 
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.2 1. นายพงศ์ภัค  ตาปวน 
2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ  
3. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 

ม.6/13 
 

เหรียญเงิน ภาค 
 

โครงงานระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.3 1. ด.ช.ทิวัตถ์  แก้วมา 
2. ด.ช.ไทโย  ไชยมงคล  
3. ด.ญ.วาริสสา  สมณี 

ม.2/14 เหรียญทองแดง ภาค 
 

โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
2.4 1. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์ 

2. น.ส.นารีรัตน์  อัมพวะศิร ิ 
3. น.ส.นิภาธร  ไชยวุฒิ 

ม.6/13 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาค โครงงานระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.5 1.ด.ญ.วิชญาดา อนุมาวัฒนากุล 
2. ด.ญ.ศิบุญตรัตน์ พ่วงมาล ี  
3. ด.ญ.อรวรรณ เศรษฐอัคราเบญจา 

ม.3 รางวัลที่ 3 ภาค การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.6 1. นายอภิตะวัน  อัตถวิบูลย์  
2. น.ส.ลลิดา  เตชะกุลวิโรจน์ 

ม.6 ชมเชย ภาค การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.7 1. น.ส.พรจิรา   ศิริวัฒนา 
2. น.ส.ศศินบุญ  ลีลาวณิชย ์
3. น.ส.ธิติพร   ธิติพรพงศ์ 

ม.6 ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.8 1. นายกรวุฒ   อนาวงศ์ 
2. นายธราเทพ   ประชุมของ 
3. น.ส.ชญานิตย์ ปรีชานนท ์                                       

ม.4/11 ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Sprint (รุ่นยอดรถนักวิ่ง) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560   

2.9 1. นายพัทธกานต์  ศรีเรือน  
2. นายธนกฤต   มีพฤกษ์   
3. นายธนารัฐ   เกิดแล้ว 

ม.4 และ ม.6 
 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Up Hill (รุ่นยอดรถนักปีน) 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560   
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
2.10 

 
 

1. นายพัทธกานต์  ศรีเรือน  
2. นายธนกฤต   มีพฤกษ์   
3. นายธนารัฐ   เกิดแล้ว 

ม.4 และ ม.
6 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
 
 

ภาค 
 

การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Sprint (รุ่นยอดรถนักวิ่ง) 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.11 1. นายกรวุฒ   อนาวงศ์ 
2. นายธราเทพ   ประชุมของ 
3. น.ส.ชญานิตย์ ปรีชานนท ์ 

ม.4/11 รองชนะเลิศ อันดับ 1 
 

ภาค การแข่งขันยอดรถพลังยาง  
รุ่น Up Hill (รุ่นยอดรถนักปีน) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.12 1. น.ส.ภัทรพรรณ  แก้วจิโน 
2.น.ส.กฤติยาภรณ ์จันทร์พรมมินทร์ 
3. น.ส.สุธิดา   หล้าเฟย 

ม.6 
 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาค การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.13 1. ด.ญ.ภิญญพัฒน์ สิงคราช 
2. ด.ญ.เกื้อการย์   ปุญญมัย 
3. ด.ญ.บุษกร เรืองขจรเมธี 

ม.3 ชมเชย ภาค การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

16-18 ส.ค. 
2560 

2.14 1. น.ส.ณัฐณิชา  อาจค า 
2. น.ส.รมิตา  ไชยมงคล 
 

ม.6/15 
 

ชนะเลิศ ภาค การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

16-18 ส.ค. 
2560 

3. กิจกรรม Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน 
3.1 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่   

2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง   
ม.2/14 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   ภาค การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

เชิงสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 



 

 

 

 

169 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
3.2 1. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์   

2. น.ส.นารีรัตน์  อัมพวะศิริ   
3. น.ส.นภิาธร  ไชยวฒุิ   

ม.6/13 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง   

ภาค การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
เชิงสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 

3.3 1. ด.ช.ทิวัตถ์  แก้วมา   
2. ด.ช.ไอศูรย์  จันจองค า  
3. ด.ญ.วาริสสา  สมณี   

ม.3/14 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทอง   

ภาค การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 
 

 
3.4 1. นายอนุชา  ชอบจิต   

2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ   
3. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ   

ม.6/13 เหรียญเงิน   ภาค การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 

3.5 1. นายณัฐดนัย  เปี่ยมระลึก   
2. น.ส.ปัญชิกา  แซ่ลี้   
3. น.ส.ภัทรวดี  ไฝเครือ   

ม.6/13 เหรียญทองแดง ภาค การประกวดโครงงานสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

สสวท. และ 
โรงเรียนยุพราพ

วิทยาลัย   

4-6 ก.ย. 2560 

4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา 
4.1 1. ด.ญ.นภชา  ลัมยศ 

2. ด.ช.ไอศูรย์  จันจองค า 
ม.3/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ  จังหวัด การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.2 1. น.ส.กชกร  ผันอากาศ 
2. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์ 
3. น.ส.ดิษยา  ท้าวงาน 

ม.6/13 เหรียญทอง ชนะเลิศ  จังหวัด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 



 

 

 

 

170 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
4.3 
 

1. ด.ญ.จิรวรรธ  ใสสม 
2. ด.ญ.ดารากร สร้อยเพชร 
3. ด.ญ.วิชชุภรณ์  ใหม่ค า 

ม.3/14 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 
 

จังหวัด 
 

 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.4 1. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 
2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ 
3. นายอนุชา  ชอบจิต 

ม.6/13 เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

จังหวัด 
 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.5 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่  
2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง 

ม.2/14 เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

จังหวัด 
 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.6 1.ด.ญ.วชิญาดา อนุมาวัฒนากุล 
2. ด.ญ.ศิบุญตรัตน ์พ่วงมาล ี  
3. ด.ญ.อรวรรณ เศรษฐอัครเบญจา 

ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ  
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.7 1. นายธนดล  แสงแก้ว 
2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์ 
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา 

ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ  จังหวัด การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.8 1.น.ส.ธัญลักษณ์ เผ่ากันทะ 
2. น.ส.พิชชาพร  ราชจริต 
3. น.ส.สิดาพร  ฟองฟู 

ม.4 เหรียญทอง  
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 
 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
4.9 1.ด.ญ. ณ หทัย แก้วบุญเสริฐ 

2.ด.ญ.ทรงอัปสรศรีจันทร์พาล 
3. ด.ญ.เอี่ยมดรุณ  อินเตชะ 

ม.3/14 
 

เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.10 1. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์   
2. น.ส.นภิาธร  ไชยวุฒ ิ  

ม.6/13 เหรียญทอง  
 

จังหวัด การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.11 1. ด.ช.กรกฤต  ผัดวงค์ 
2. ด.ช.วิชชากร  ดูด ี
 

ม.3/12 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

4.12  1.ด.ช.กฤษณะพจน์  ทศรฐ 
2. ด.ช.กิตติทัต  พงษ์พนัศ  

ม.3/12 เหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2   
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D)  
ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 36 และ
โรงเรียนจุนวิทยาคม 

 

12-14 ก.ย. 
2560 

5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
5.1 1. นายธนดล  แสงแก้ว 

2. นายพิชญะ  เจริญราษฎร์ 
3. นายวริทธิ์ธร  อุตตะมา 

ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

ภาค การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.2 1. น.ส.กชกร  ผันอากาศ 
2. นายณัฐพล  ศิริชุมพันธ์ 
3. น.ส.ดิษยา  ท้าวงาน 

ม.6/13 เหรียญทอง  ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 
 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
5.3 1. ด.ช.ธีรธร  ใจอยู่  

2. ด.ช.สืบสกุล  โพนทอง 
ม.2/14 เหรียญทอง  

 
ภาค การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.4 1.ด.ญ.วิชญาดาอนุมาวัฒนากุล 
2.ด.ญ.ศิบุญตรัตน์  พ่วงมาล ี  
3.ด.ญ.อรวรรณเศรษฐอัครเบญจา 

ม.3 เหรียญทอง  
 

จังหวัด 
 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.5 1. ด.ญ.นภชา  ลัมยศ 
2. ด.ช.ไอศูรย์  จันจองค า 

ม.3/14 เหรียญเงิน ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.6 1. น.ส.ดารินทร์  นันต๊ะ 
2. น.ส.สุนิตสา  สุขสมบัติ 
3. นายอนุชา  ชอบจิต 

ม.6/13 เหรียญเงิน  
 

ภาค การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

5.7 1. ด.ญ.จิรวรรธ  ใสสม 
2.ด.ญ.ดารากร สร้อยเพชร 
3. ด.ญ.วิชชุภรณ์  ใหม่ค า 

ม.3/14 
 

เหรียญทองแดง 
 
 

ภาค 
 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค. 
2560 

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
6.1 1. ด.ญ.กันยกร เป็กครือ  

2. ด.ญ.จิราภรณ์  บ ารุงผล 
3. ด.ญ.ธนภรณ์ วังวล  
4. ด.ญ.ประกายดาว พลานามัย 

ม.2/14 ชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท 
Poster presentation 

ภาค การแข่งขันโครงงานฐานวิจัย 
(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)  
เนื่องในงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 11-14 ม.ค. 
2561 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
5. ด.ญ.ภัทราจิตร ไชยวุฒิ  
6. ด.ญ.ภัทรฤทัย นามวงศ์  
7. ด.ญ.ภุชมล  ไชยมงคล  
8. ด.ญ.รตนมน อ่องค า  
9. ด.ญ.วรวลญัช์ น าสินจรรยาสุข  
10. ด.ญ.วิชญาพร  ประภาการ  
11. ด.ญ.หทัยจิตร ไชยวุฒิ  
12. ด.ญ.อติกานต์ ละลอกแก้ว  

ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 
 

 

6.2 1. ด.ช.สืบสกุล โพนทอง 
2. ด.ช.ธีรธร ใจอยู ่
3. ด.ช.ศุภโชติ เบ้าชาล ี
4. ด.ช.ภัทรพล ยาวิละ 

ม.2/14 ชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานฐานวิจัย (โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา) ประเภท 
Oral presentation 

ภาค การแข่งขันโครงงานฐานวิจัย 
(โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา)  
เนื่องในงานการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 11-14 ม.ค. 
2561 

7. การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 6 
7.1 1. น.ส.ณัฏฐนิช ธงสิบเจ็ด 

2. น.ส.พนัชกร อินภา 
3. น.ส.ชนิตา บุญมา 
4. น.ส.พรนภา สมศร ี
5. น.ส.ภรสิมา ปิมแปง 

ม.5/13 เหรียญทองแดง  
(อันดับที่ 9) 

ภาค การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
นักเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนบน ครั้งที่ 6 

โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 

10-11 ก.พ. 
2561 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
1 น.ส.ปามาลิน   ค ามาเร็ว ม.4 เหรียญเงิน ชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  

ม.4-ม.6 
สพฐ. 11-13 ก.พ. 61 

2 น.ส.ญาธิณี   จักรแก้ว ม.4 
3 นายพงศ์ภัค    ตาปวน ม.6 
4 นายณัฐวุฒิ    พร้อมสุข ม.6 เหรียญทอง ชาติ การแข่งขันการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
สพฐ. 11-13 ก.พ. 61 

5 นายธีรสุวัตน์   ตั้งธนพนธ ์ ม.6 
6 นายกิตตินันท์   พรหมเผ่า ม.6 เหรียญทอง ชาติ การประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 

สพฐ. 11-13 ก.พ. 61 

7 น.ส.ฐิตวันต ์อินทะนิล ม.6 
8 นายพยุภัทร    ค ามูล ม.6 
9 ด.ญ.ปวณรี    ไชยค า ม.2 เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 

แอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

10 ด.ญ.ภัทรวดี กองกุนะ ม.2 

11 ด.ช.พัลลภ  จันทร์ปัญญา ม.3 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

12 ด.ช.เอกราช    แซ่ซื้อ ม.3 

13 ด.ช.นนท์วริทธิ์  เมาลานนท ์ ม.1 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ม.1-ม.3 
 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

14 ด.ญ.ปวริญญาไชยค า ม.1 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
15 น.ส.พรพิมล    ดีใจ ม.4 เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

16 นายจิตตพล    จันทร์ค า ม.4 

17 ด.ช.ภูริณัฐ ภาณุพงศ์สกุล ม.3 เหรียญเงิน 
 

ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

18 ด.ญ.ปวิชญา    ค ามี ม.3 
19 ด.ช.ณฐัดนัย    ท าทอง ม.2 เหรียญทอง ภาค การแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

20 ด.ช.ศิวกร    สารเร็ว ม.2 
21 นายกิตตินันท์    พรหมเผ่า ม.6 เหรียญทองแดง ภาค การแข่งขันการสร้าง Web 

Applications ม.4-ม.6 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

22 นายศุภฤกษ์    ไชยสาร ม.6 
23 ด.ช.รณกฤต    เพียรการ ม.2 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 

ม.1-ม.3 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

24 ด.ช.พีรณัฐ    สร้อยเกียว ม.2 
25 ด.ช.ศภุโชติ    เบ้าชาล ี ม.2 
26 ด.ช.ญิชกุณ    ชุ่มลือ ม.2 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 

ม.1-ม.3 
สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

26 ด.ช.พศิน    นิมมานพิภักดิ์ ม.2 
27 ด.ช.ศภุกฤต  เอ้ือหยิ่งศักดิ์ ม.2 
28 นายภูริพัฒน์    แก้วค า ม.5 เหรียญเงิน ภาค การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 

ม.4-ม.6 
 
 
 

สพฐ. 13-15 ธ.ค.60 

29 นายฐาณัจ    ใจดี ม.4 
30 นายณัฐนันท์    ยะตา ม.4 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที่/หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 
31 น.ส.พิชยารัชต ์พ่วงภิญโญ ม.5 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 

ม.4-ม.6 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

32 น.ส.มัญชุสา  สิงห์อุไร ม.5 
33 ด.ช.ธนวัฒน์  ดูใจ ม.3 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

34 ด.ช.ภัทรดนัย  ศักดิ์สูง ม.3 
35 น.ส.พลอยชมพู  ธนภัทร์ธีนันท์ ม.4 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

36 น.ส.พิชชาพร  เดชะบุญ ม.5 
37 ด.ช.ญาณภัทร  มาฟู ม.2 เหรียญทอง จังหวัด การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 

ม.1-ม.3 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

38 ด.ช.สุปริญญา  นวนสาย ม.2 
39 ด.ช.ไกรวิทย์  พรหมเสน ม.2 
40 นายกฤษณพงษ์  ธีระมูล ม.5 เหรียญทอง จังหวัด การประกวดโครงงานระบบสมอง

กลฝังตัว ม.4-ม.6 
สพม.36 12-14 ก.ย. 60 

41 น.ส.ภัทรกัณย์  ภิญโญ ม.5 
42 น.ส.วิรวรรณ  วงศ์ใหญ่ ม.5 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

1 ด.ญ.ธนพร  พรมมา ม.2/1 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

2 ด.ญ.พนิดา สุทธภักติ ม.2/6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

3 ด.ช.อัษฎายุธ  ทุนกุล ม.2/12 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

4 ด.ญ.หทัยทิพย์  ตารินทร์ ม.3/1 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

5 ด.ญ.วิจิตตรา  ยาสมุทร ม.3/1 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

6 ด.ญ.ธนพร  พรมมา ม.2/1 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

7 ด.ญ.พนิดา สุทธภักติ ม.2/6 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

8 ด.ช.อัษฎายุธ  ทุนกุล ม.2/12 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

9 ด.ญ.หทัยทิพย์  ตารินทร์ ม.3/1 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

10 ด.ญ.วิจิตตรา  ยาสมุทร ม.3/1 เหรียญทอง ที่ 7 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

11 นายเจนน์บดินทร์  มิ่งเมือง ม.4 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

12 นางงสาวณัฎฐ์ญาดา   

ศิริปะยะภิญญากุล 

ม.4 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

13 น.ส.ศิรประภา  เงินงาม ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

14 น.ส.ปานชีวา  ค านวล ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัล ระดับ การแข่งขัน สถานที/่หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ปี 

15 น.ส.ดวงกมล  ไชยโพธิ ์ ม.6 ชนะเลิศเหรียญทอง เขตพ้ืนที่ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.36 (พะเยา) 13 กันยายน 60 

16 นายเจนน์บดินทร์  มิ่งเมือง ม.4 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

17 นางงสาวณัฎฐ์ญาดา   

ศิริปะยะภิญญากุล 

ม.4 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

18 น.ส.ศิรประภา  เงินงาม ม.6 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

19 น.ส.ปานชีวา  ค านวล ม.6 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 

20 น.ส.ดวงกมล  ไชยโพธิ ์ ม.6 เหรียญทอง ที่ 4 ภาค การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) สพม.ภาคเหนือ 14 ธันวาคม 60 
 

 

 

 


