
 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 
 

 
1. “กิจกรรม เยาวชนไทยกับประชาธิปไตย 4.0” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 
 

ชนะเลิศ 

1.นางสาวไพลิน ตาชุม 
2.นางสาวรัตนาภรณ ชมภู 
3.นางสาวสุรางคณา อินตะขันแกว 
ครูผูควบคุมทีม  นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายอัครเดช แสงทอง  
2.นายกิตศักด์ิ ใจแกว  
3.นางสาวพรรมน ลาวัณยรัตนากุล  
ครูผูควบคุมทีม  นายธงชัย ลานคํา 
โรงเรียนราษฎรวิทยา(ต่ีม้ิง) 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นางสาวนัทชามนฑ มณีศร  
2.นางสาวจุฬาลักษณ พุดชัยภูมิ  
3.นางสาวอภิสรา รักษาศิลป  
ครูผูควบคุมทีม  นายธงชัย ลานคํา 
โรงเรียนราษฎรวิทยา(ต่ีม้ิง) 

 
 

ชมเชย 

1.นางสาวสุจิตตร เชียงแขก  
2.นางสาวกชพร เตจะจา  
3.นางสาวสุทธิดา วงษปง  
ครูผูควบคุมทีม  นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

ชมเชย 

1.นางสาวกมล แซมา  
2.นางสาวดุษฎี กรธุโชค  
3.นางสาวยุพาวรรณ แซงาง  
ครูผูควบคุมทีม  นายปกรณ พูนใจสม 
โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 

 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

 

2. กิจกรรมตอบปญหา “ความรูเบื้องตนการบริหารการเงินสวนบุคคล” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 

ชนะเลิศ 
1.นางสาวรุงนภา หม่ืนขัตติยะ  
2.นางสาวเพทาย ใจสีคํา  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชฯ สุดาสยามบรมราชกุมารี 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นางสาวสุธีรา ถกลบูชา 
2.พิมพพิมล ตรรกวิทยชน 
ครูผูควบคุมทีม วาท่ีร.ต.หญิงวิภาพร ธรรมพิบาล 
โรงเรียนบานกลอทอ 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นางสาวเกศริน ดํารงจรัสพงศ  
2.นางสาวเพ็ญพรรณ ทายาทกวิน  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวอมรรัตน เปลงปล่ัง 
โรงเรียนบานกลอทอ 

 
ชมเชย 

1.นางสาวชนาภา วงศกิตติทอง  
2.นางสาวจิณหนิภา แซวาน 
ครูผูควบคุมทีม นางสาวอารีย เมามูล 
โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 

 
ชมเชย 

1.นางสาวศิริประภา ยอดบุญยืน  
2.นางสาวอาภรณ กมลปรานี  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวศิวนาถ ธนะบุญ 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชฯ สุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

3. “กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ A MATH คณิตคิดไว” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 

ชนะเลิศ 
1.นายธนสิน หม่ืนอาจ  
2.นางสาวกันติยา คําศรี  
ครูผูควบคุมทีม นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล 
โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายพุฒิพงศ พิพัฒนานิมิตร  
2.นายภาณุวิชญ ขวัญม่ัน  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวปริศนา วิโนสุยะ 
โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายณพดล จันทรแกวปง  
2.นายสิรภพ กรุยกระโทก  
ครูผูควบคุมทีม นายจีรวรรณ คํานาน 
โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 

 
ชมเชย 

1.นายธนพล ยาพรม  
2.นายสุณากร สืบสัญญา 
ครูผูควบคุมทีม นายพงศกร เอ้ียงหมี 
โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม  

 
ชมเชย 

1.นางสาววีรวรรณ สาครศรีโสภา  
2.นายยุทธพงษ คงสีสวยวนา  
ครูผูควบคุมทีม นายจีระศักด์ิ แสนใส 
โรงเรียนบานกลอทอ 

 

 

 

 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

4. “กิจกรรมประกวดสวนจําลอง ภายใตหัวขอ “สวนของพอ” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 
 

ชนะเลิศ 

1.นางสาวอภิญญา อัครมหาสกุล  
2.นางสาวณัฐพร พยาราช  
3.นางสาววิภาวดี ตราดรรชนี  
4.นางสาวชนิดา นายอง  
5.นางสาวนพิน โพธ์ิขุน  
ครูผูควบคุมทีม นางณัฐชนา วงศใบบุญตระกูล 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายศิริวิทย กุลธรรมอนุตระ  
2.นายพัลลภ วาจารักษา  
3.นายเฉลิมพล หทัยผองใส  
4.นางสาวชนิตา ตาลกนกสิงขร  
5.นางสาวชนิกานต  ืทีบสารกุล  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวเนตรนภา สายเสือ 
โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายธีรยุทธ อุดจอม  
2.นายธนา กาเหมือยวงษ  
3.นายอดิศร อุดจอม  
4.นายอาทิตย เกียวนา  
5.นายปริทัศน คําพลอย  
ครูผูควบคุมทีม นายเอกชัย บุญปน 
โรงเรียนแมปะวิทยาคม 

ชมเชย - 
ชมเชย - 

 
 
 
 
 
 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

5. “กิจกรรม กิน – เที่ยว - เลน แถวบาน สไตล Youtuber” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 
 
 

ชนะเลิศ 

1.นายฤทธิเดช คําหนัก  
2.นายภราดร สายพิรุณ  
3.นายไกรวิชญ ดวงนา  
4.นายรุจิภาส แกวปู ช้ัน  
5.นางสาวภัทราภรณ มนูญโญ  
ครูผูควบคุมทีม นายวาณิช แกวเลิศ 
โรงเรียนผดุงปญญา 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายเมส - 
2.นางสาวเสาวนีย เกียรติพงศอรุณ  
3.นายพงศภัค มาลีสายชล  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวกาญจนา ตุนคําแดง 
โรงเรียนแมปะวิทยาคม 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายไอศูนย ไชยสุวรรณ  
2.นายจักรพรรดิ ยอดเรือน  
3.นายซามิบู  
4.นายแทนไท  
5.นายกองทัพ คงดี  
ครูผูควบคุมทีม นางชนวรรณ จันทรขาว 
โรงเรียนราษฎรวิทยา(ต่ีม้ิง) 

 
 

ชมเชย 

1.นางสาวก่ิงกาญจน หาญเจริญกาวไกล 
2.นางสาวบัวชมพู จาวเสรี 
3.นายสุรชัย แซวาง 
4.นายพรศักด์ิ แซหวา 
5.นายดนัย แซโซง 

ชมเชย - 
 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

6. กิจกรรม KPRUMS ICT Challenge 2019 “การแขงขันการใชโปรแกรม Microsoft Word 2010” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 

ชนะเลิศ 
1.นางสาวพรรษมน กุศลเลิศ  
2.นางสาวนารีรัตน จันตะคํา  
ครูผูควบคุมทีม นางจิตรลดา ตาละสา 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นางสาวอิสริยา แสนเนตร  
2.นางสาวรินรดา เทียนสวาง  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวเนตรนภา สายเสือ 
โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายญาณวิทย จินดาทิพย  
2.นางสาวกัณฐิกา วรศิริ  
ครูผูควบคุมทีม นายศรัญู นิลนิยม 
โรงเรียนผดุงปญญา 

 
ชมเชย 

1.เด็กหญิงอารีรัตน คุมสุข  
2.นางสาวทาทา ไมมีนามสกุล  
ครูผูควบคุมทีม นายปรีชา ดวงบุปผา 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว 

 
ชมเชย 

1.นายจิระวิน ประสุขพงษ  
2.เด็กหญิงชุติมา คําพันธ  
ครูผูควบคุมทีม นายปรีชา ดวงบุปผา 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว 

 

 

 

 

 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

7. “กิจกรรมการแขงขันสรางและตัดตอคลิปวิดีโอในรูปแบบอินโฟกราฟก” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 

ชนะเลิศ 
1.นางสาวอธิชา กนกการะเกด  
2.นางสาวจิรัฐิพร ย้ิมพงษ  
ครูผูควบคุมทีม นายเศรษฐชาติ แหงมงาม 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นางสาวณัฐพงษ เกิดแกว  
2.นางสาวปยดา สืบตะ  
ครูผูควบคุมทีม นายเศรษฐชาติ แหงมงาม 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายฤทธิเดช คําหนัก  
2.นางสาวภัทราภรณ มนูญโญ  
ครูผูควบคุมทีม นายวาณิช แกวเลิศ 
โรงเรียนผดุงปญญา 

ชมเชย - 
ชมเชย - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

8. “กิจกรรมการแขงขันตอบปญหาภาษาเมียนมา” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 

ชนะเลิศ 
1.นายศุภกร ม่ันภักดี  
2.นายคารม คันทวี  
ครูผูควบคุมทีม นางโศภิต คริเสถียร 
โรงเรียนผดุงปญญา 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นางสาววนัชพร มณีนารด  
2.นางสาวรุจิภาส แกวปู  
ครูผูควบคุมทีม นางโศภิต คริเสถียร 
โรงเรียนผดุงปญญา 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นางสาวสรพรรญา รัตนพันธุเลิศ  
2.นางสาวฟารีดา เต็มมาก  
ครูผูควบคุมทีม  นางสาวสุธิดา คําภีระ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
ชมเชย 

1.นางสาวรัตติกาล สกุลเดียว  
2.นางสาวบุญญรัตน ฉัตรพงศเจริญ  
ครูผูควบคุมทีม  นางสาวรุงตะวัน เรืองวงศ 
โรงเรียนราษฎรวิทยา(ต่ีม้ิง) 

 
ชมเชย 

1.นายเอกราช จินรัตนมณี  
2.นางสาวธารวิมล จันทรพรหมมา  
ครูผูควบคุมทีม  นางสาวรุงตะวัน เรืองวงศ 
โรงเรียนราษฎรวิทยา(ต่ีม้ิง) 

 

 

 

 



 

ผลการแขงขัน 
นิทรรศการวิชาการ “KPRUMS Next Step New Start” ประจําปการศึกษา 2561 

วันที่ 6 กมุภาพันธ 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร แมสอด 

9. “กิจกรรมการแขงขันประเภทรองเพลงภาษาเมียนมา” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 

ชนะเลิศ 
1.นางสาวเจนจิรา กอพงศไพรสน  
2.นายธุวานนท ตามูลหลา 
ครูผูควบคุมทีม นางสาวเขมนัช แกวคําเครือ 
โรงเรียนแมกุวิทยาคม 

 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นางสาวจิตรกัญญา กระยาหงัน  
ครูผูควบคุมทีม A Kary Htay 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นางสาวกันตยา กันตอักษร  
ครูผูควบคุมทีม นางสาวปทมาพร ฝางแดง 
โรงเรียนพบพระวิทยาคม 

 
ชมเชย 

1.นายเกริกพล อนอยู  
ครูผูควบคุมทีม นายฉัตรดนัย เรือนใจดี 
โรงเรียนราษฎรวิทยา (ต่ีม้ิง) 

 
ชมเชย 

1.นางสาวจิราวรรณ ดีเมฆ  
ครูผูควบคุมทีม นางโศภิต คริเสถียร 
โรงเรียนผดุงปญญา 
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10. “กิจกรรม Logistics PUBG Battle” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 
 

ชนะเลิศ 

1.นายพีรพล ช่ืนทรัพย  
2.นายกัมพล จัทมา  
3.นายธวัชชัย พรมวงษ  
4.นายพลพล คีรีวงศ  
ครูผูควบคุมทีม นายสติ เพียรทํา 
โรงเรียนแมกุวิทยาคม 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

1.นายธนกร เมืองอินทร  
2.นายพิพัฒน เทียงคํา  
3.นายธนกร สังขคํา  
4.นายธนัช มีไชโย  
ครูผูควบคุมทีม นายศรัญู นิลนิยม 
โรงเรียนผดุงปญญา 

 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

1.นายกวีสักส กําแพงต๊ิบ  
2.นายเคสคนัข ไชยเสนา  
3.นายขักรินทร นาตะ  
4.นายทัพไทย ใจพิมพ  
ครูผูควบคุมทีม นายสติ เพียรทํา 
โรงเรียนแมกุวิทยาคม 

 
 

ชมเชย 

1.นายปรีชา มหาวัน  
2.นายอภิชาติ อวมสมวงษ  
3.นายเอกรัตน กันทะถํ้า  
4.นายณัฐพงษ เกิดแกว  
ครูผูควบคุมทีม นายปฏิณาน จิตรลัดดา 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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10. “กิจกรรม Logistics PUBG Battle” 

ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 
 
 

ชมเชย 

1.นายธนกร แกวกุม 
2.นายอดิศร แสนหาญ 
3.นายพงษพิฒ ใจเฮือน 
4.นายภารดา แกวคํา 
ครูผูควบคุมทีม นายปฏิณาน จิตรลัดดา 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชมเชย 1.นายสิริภัทร สุธรรมปา 
2.นายปวริศ ศรีแกว 
3.นายณรงค  
4.นายธีรนันท บรมสุเกษม 
ครูผูควบคุมทีม นายปฏิณาน จิตรลัดดา 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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11. “Futsal survival of the fittest” 
ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 

ชนะเลิศ 

1. นายพีรศักด์ิ ทาหวางกัน 
2. นายณรงคชัย ภูผาตาลกนก 
3. นายประจวบ วิลาสไผเงิน 
4. นายบัญญติ ภูผาขวัญชัย 
5. นายพีรพล มงคลสุรสีห 
6. นายวินัย ไพรพฤกษพรรณ 
7. นายเกียรติพล หลามูลสาย 
8. นายพงศธร ชลวัฒนภูธร 
9. นายอดุลยเดช มานะวนากร 
10. นายมนตรี ถนอมพนา 
11.นายธนพล หรรษาภิณโญ 
12.นายแสงศักด์ิ จิลาสไผเงิน 
13.นายสมชาย บรรจงคุณากร 
ครูผูดูแลทีม นายสามารถ สุยะยอง      
โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม 

 
ชนะเลิศอันดับ 1 

1. นายกรนันท กันทะ 
2. นายธรรมศักด์ิ เขียวนอย 
3. นายอนุรักษ ครองวิชิต 
4. นายภูริวัฒน ชุมสวัสด์ิ 
5. นายกฤษฎา เมืองเพชร 
6. นายจิรศักด์ิ อุษา 
7. นายปยณัฐ กาวิละ 
8. นายธีรสิงห หนองหลวง 
9. นายกฤษฎากรณ เถ่ือนทิม 
10. สหชาติ วิจิตรไทย 
11. นายศรราม ใจน่ิม 
12. นายดนุนันท จุนตะนัย 
ครูผูดูแลทีม นายเอกภพ กันยารอง 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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11. “Futsal survival of the fittest” 
ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 

 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

1. นายจักรภัทร เจริญพร 
2. นายณัฐพงศ  นามวงษ 
3. นายนวพล คําม่ัง 
4. นายธีรภัทร แจงประสิทธ์ิ 
5. นายธนาคาร เข่ือนทหาร 
6. นายธนภัทร เปยสุ 
7. นายวิภพ สุริยการสกุล 
8. นายภาราดร  ใหมวงษ 
9. นายพงศธร ใยสวัสด์ิ 
10. นายจักรินทร ชางแกว 
11. นายชาญชัย แพมงคล 
ครูผูดูแลทีม นายภาณุวัฒน คะนิกา 
โรงเรียนพบพระวิทยาคม 

 
ชมเชย 

1. นายจิตวัต ประสุขพงษ 
2. นายทักษดนัย หม่ืนสุคํา 
3. นายธนรัตน วิใจวงษ 
4. นายธีระยุทธ ตันคําแดง 
5. นายอภิสิทธ์ิ โภชนา 
6. นายภานุวิชญ ใจยา 
7. นายรัชชานนท แสงแปง 
8. นายเดชา ยานะ 
9. เด็กชายพงศกร เกาคํา 
10. นายตะวัน พันพิงค 
11. นายทินภัทร ทัตมะนิน 
12. นายอนุภพ ฟนลอม 
ครูผูดูแลทีม นางวาสนา เบานีและนายจักรกฤษณ เทียนงาม 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว 
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11. “Futsal survival of the fittest” 
ผลการแขงขัน ผูเขาแขงขัน 

 
ชมเชย 

1. นายกิตติภพ เตาะบือ 
2. นายชวลิต ดลใจคณาทรัพย 
3. นายวิเชียร มณีโชติธาดา 
4. นายธนภูมิ ครุธมีชัย 
5. นายวิโรจน ปราโมทยธาดา 
6. นายถิรนัย สงาสําราญ 
7. นายอภิชัย สิริวงศปรีชา 
8. นายธนกร พงศรวมมิตร 
9. นายพีรพล ทํานุพงคพันธ 
10. นายสุรวุธ ทํานุพงคพันธ 
11. นายอนุพันธ สายชลดุจจินดา 
12. นายสมชาย ทวีขจรกุล 
ครูผูดูแลทีม  นายจักรพงศ ปญญากาวิน 
โรงเรียนบานกลอทอ 

 


