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ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวชิาการภายใน 

ด้านการงานอาชีพ “Career & Technology Contest 2018” 
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสมัครเข้าแข่งขันรับฟังค าช้ีแจงและก าหนดการแข่งขัน ดังนี้ 

1. รายการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.ปลาย 

 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ห้อง 421 

2. รายการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.ต้น 

 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ห้อง 421 

3. รายการแข่งขันบายศรีพรหม ม.ปลาย 

 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ห้อง 421 

4.รายการแข่งขันอาหารจานเดียวและน้ าพริกสมุนไพร ม.ต้น/ม.ปลาย 

 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ห้อง 421 

5. รายการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม. ต้น และจัดสวนแก้ว ม.ปลาย 

 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ห้อง 521 

ประเภทการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ประเภทการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ประเภทการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ประเภทการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ประเภทการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

- ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน 

ประเภทการแข่งขันอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ทีมที่ 1 

 1. นางสาวอริศา  อินทจักร                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

 2. นางสาวภัทรมณฑน์ รุ่งไพรวัน       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

 3. นางสาวจีรนุช  วรวงศ์                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

ทีมที่ 2 

 1. นางสาวกาญจนา หมัดเหย่              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

 2. นางสาวปทิตตา โสก าปัง              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

 3. นางสาวปิ่นมณี ชูทอง              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

 

ทีมท่ี 3 (อาหาร).../ 
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ทีมที่ 3 

 1. นางสาวนภัสสร โพธิ์ศก       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

 2. นางสาวอรวรา  โตสมภาด             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

 3. นางสาวฉัตรพร          แซ่ย่าง                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

ทีมที่ 4 

 1. นายกวินภพ   ด้วงยศ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

 2. นายวรธรรม  สุวรรณธรรมา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

 3. นายวัชรพงษ ์  ดาทองงอน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

ทีมที่ 5  

 1. นางสาวหทัยภัทร สุขประเสริฐ            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

 2. นางสาวกฤติมา ประชุมสงฆ์       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

 3. นางสาวบุษยมาศ ชูอ าไพ        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

ทีมที่ 6 

 1. นางสาววันริตา บูรผลิต              ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

 2. นางสาวสุดาพร ไวแสน          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

 3. นางสาวภูริชญา เสงี่ยมยุพิน         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

ทีมที่ 7 

 1. นายชนกันต์  นิแม                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 2. นางสาวชุติมา  เท่ียงธรรม       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 3. นางสาววารินทร์ ตึงปัดชา                  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

ทีมที่ 8 

 1. นางสาวศิวาภรณ์ แก้วมังกร       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 2. นางสาวสิภารัตน์ ปัญญาวัง       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 3. นางสาวนันท์นภัส เกศมี        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

ทีมที่ 9  

 1. นางสาวอวิภาวดี ส าราญญาติ       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 2. นางสาวรัชนีกร พรมพุ้ย                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 3. นางสาวจันทิรา ภูทะราช        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

ทีมที่ 10 

 1. นางสาวณวพร           กระต่ายรัก            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

 2. นางสาวธณวรรณ       ทับธิลักษณ์            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

 3. นายปิโยรส               สมบูรณ์                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 

 

ประเภทน้ าพริก..../ 
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ประเภทการแข่งขันน้ าพริกสมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ทีมที่ 1 

 1. เด็กชายณัฏฐพงศ์ สินธุพันธุ ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 2. เด็กหญิงณกานต์ หวานคง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 3. เด็กหญิงจิดาภา ศรีสด   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 

ทีมที่ 2  

 1. เด็กหญิงศิริญา อุนยวง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 2. เด็กหญิงรัตติยา วงศ์มาเซาะห์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 3. เด็กหญิงสมิตรา บุตรศรี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 

ประเภทการแข่งขันน้ าพริกสมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ทีมที่ 1 

 1. นางสาวปวีณา  ปาค า   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

 2. นางสาวชริญดา ประดับแก้ว  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4  

 3. นางสาวศรียา  งามช่ืน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

ทีมที่ 2 

 1. นางสาวเพ็ชรพิรุณ วงศ์ใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

 2. นางสาวสุธาทิพย์ บุญสังข ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

 3. นางสาวพรพิมล โพธิ์ชัย   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

ทีมที่ 3 

 1. นางสาวเสาวลักษณ์ เพิ่มสวัสด์ิ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

 2. นางสาวสุพิชญา โจระสา   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 

 3. นางสาวกฤติยาณี วิริยะชาติ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 

ทีมที่ 4  

 1. นายพีรดร  มูฮัมหมัด  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

 2. นางสาวกมลชนก เกดิสวัสด์ิ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

 3. นางสาวมิถุนา  โทอิ้ง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

ทีมท่ี 5 

 1. นายธนพล  หันกลาง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 

 2. นางสาวธิดาวรรณ กล่ินกุศล  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 

 3. นางสาวประชุมพร ล่ิมภัทรพงศ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 

 

ประเภทกระทง..../ 
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ประเภทการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทยีนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ทีมที่ 1 

 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์ บุญส่ง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 2. เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยาไธสง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 3. เด็กชายชาคริต ประกอบชีพ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 4. เด็กหญิงเบญญาภา สุชีวะ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 5. เด็กหญิงศราศิณี คัฒมารศรี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 6. เด็กหญิงวราภรณ์ เก่งการ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

ทีมที่ 2 

 1. เด็กหญิงศิริวรรณ นวลวัน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 2. เด็กหญิงฟริตดาว ปาทาน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 3. เด็กหญิงรุ้งเพชร เนตรกล่ิน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 4. เด็กชายทิวา  หาญสาคู  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 5. เด็กชายสมบัติ  เล็กช่ืนสกุล  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 6. เด็กหญิงอนัฐชา วิเศษศิลป์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

ทีมที่ 3 

 1. เด็กหญิงสุธิตา  ดีน้อย   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

 2. เด็กหญิงพรรษา พัวพันพงษ ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 3. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณลมัย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 

 4. เด็กหญิงอุษณี  วรวงศ์   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 

 5. เด็กหญิงปวันรัตน ์ โรจน์เมธีพงษ ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 

 6.เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนท้าว  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 

ทีมที่ 4 

 1. เด็กหญิงศศิธร  หุ่นทอง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 

 2. เด็กหญิงอาจารียา อนุพันธ ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 

 3. เด็กหญิงภิญญาภรณ์ โพธิ์วิเศษ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 4. เด็กหญิงอมิตตา วาระดินันท์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 5. เด็กหญิงปณิตา แก้วพลายงาม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 6. เด็กหญิงปริษตา สนธิงาม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 

 

ประเภทบายศรี..../ 
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ประเภทการแข่งขันบายศรีพรหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ทีมที่ 1 

 1. นางสาวอารยา บุญโพธิ ์   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 2. นางสาวแคทชลีน่า จงบูรณ์   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 3. นางสาวน้ าทิพย์ แพงหลวง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 4. นางสาวทิพย์อักษร โคตรเจริญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

 5. นางสาวธีรพร  น้อยศรี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

 6. นางสาวสิริยา  กัลยา   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

ทีมที่ 2  

1. นางสาวพัณณิตา แซ่ฟ้า   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

 2. นางสาวชลิตา  อี ๋   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

 3. นางสาวณัฐพร  ปันปึง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

 4. นางสาวนลินทิพย์ ไข่ม่วง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

 5. นางสาววารินทร์ สุพานโช   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

 6. นางสาวชญานี  รักษาผล   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

ประเภทการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ทีมที่ 1 

 1. นางสาวกฤติยาณี ใจแก้วทิ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 2. นางสาวรัชนีกร พรมพุ้ย   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 3. นางสาวจันทิมา ขันแก้ว   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

ประเภทการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ทีมที่ 1 

 1. เด็กหญิงวรัญญา ชาช านาญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 2. เด็กหญิงชนัญธิดา จงเพิ่มกลาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

 3. เด็กชายรัตนศักด์ิ อ้อวิชัย   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

ประเภทการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ทีมที่ 1 

 1. นางสาวธัญญลักษณ์ หนแสง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

 2. นางสาวชญาภา เอี่ยมสนิท  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

 3. นางสาวปริสรา นนทะศร ี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 

ทีมที่ 2 

 1. นายมินธาดา  แซ่ล้ิง   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

 2. นายนราธร  สุขเสนา   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

 3. นายพลอธิป  สันทา   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 


