
ล ำดับ ชือ่ โรงเรยีน/สถำบัน ทีม 1 ทีม 1 ครูผู้ประสำนงำน ทีม 2 ทีม 2 ครูผู้ประสำนงำน

1 ศึกษาสงเคราะหแ์มจ่ัน นายยศทักษณิ แซโ่ซง้ นางสาวจันทร์จริา แซเ่ฮ้อ วชริกรัณฑ ์วงศ์ไชยพาณิช นางสาววาสนา มนัสมโนธรรม นางสาวยัว แซย้่า วชริกรัณฑ ์วงศ์ไชยพาณิช

2 โรงเรียนสามัคควีทิยาคม นายกฤตนัย ทาสม นายอชติะ ฤทธิ์มณี นายอภวิัฒน์ อะภวิงษา นางสาวณฐภัทร ไชยมงคล นางสาวนภัทร เนตรสุวรรณ นางวไิล สารธนกลุ

3 โรงเรียนเทงิวทิยาคม นางสาวจริยา กาศรีนุช นางสาวจุฑาทพิย์. สอนแกว้ นายพันธกร. อุทธติสาร นางสาวนวพร. เดชเสน นายธนากร. วสิัย นางขวัญจติ. ไฝขัน

4 โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม นางสาวพรชษิา ตัง้ขจรเกยีรติ นางสาวจารุวรรณ แซฟ่า้ นายค ารณ ลือชา , นางสาวกลัยกร สารทอง นางสาววริศรา เสนสุวรรณ์ นางสาวพรรณิการ์ ใจแปง นายค ารณ ลือชา , นายวสันต์ ทรัพย์มูลเมอืง

5 โรงเรียนเชยีงของวทิยาคม นางสาวจรัิชยา ก าบังตน นางสาวนฤมล โนวชิัย นางสามฤดี กอ้นค า นางสาวณัฐวรา ทาเอย้ นางสาวธัญชนก รินนาศักดิ์ นางสมฤดี กอ้นค า

6 โรงเรียนแมส่ายประสิทธิ์ศาสตร์ นางสาววภิาดา ชัยนวล นางสาวภาวนิี เมอืงมา นายราชัญ วงศ์สอน นางสาวธรรมกิา ผริตาจอมเดช นางสาวสุภัสสรา ค าน้อย นายราชัญ วงศ์สอน

7 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวนภัสร อุดออน นางสาวบุษยา เมอ่แล นายพมิพ ์คา้ก ายาน นางสาวอภสิรา แซพากู่ นางสาวศุภลักษณ์ พูเบกู่ นายพมิพ ์คา้ก ายาน

8 โรงเรียนแมเ่จดีย์วทิยาคม นางสาวบัวสวรรค ์แซล่ี นายจริะศักดิ ์กนัทะวงศ์ นายวรากร ปัญญาค า นางสาวปารอชาติ ค าแกว้ นางสาววริาวรรณ ธคิ า นายวรากร ปัญญาค า

9 สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ นางสาวกตัญชลี จักรค า นางสาวกนุฑร์ีลักษณ์ ตอประเสริฐ อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริ นางสาวพชิญา ทนันต์ชัย นางสาวพรน าพา กาวงศ์ อาจารย์มุกดาวรรณ ศรีชนะ

10 โรงเรียนจอมทอง นางสาวชนิดาภา ชัยวศิลป์ นางสาวสุจติรา กนัทาใจ นางสาวยุวดี สุรินต๊ะ และนายยุทธนา เรือนสุภาธง - - _

11 โรงเรียนสารภพีทิยาคม นางสาวมนัสชนก เตชะ นางสาวนพวรรณ แกว้วงคว์รรณ นางสาวลภัสรดา สังขะโต นางสาวขิ่นเท นายหมา่ นางสาวมนัญชยา ลิขติจันทร์วงศ์ นายธรีวุฒ ิเชื้อพระชอง

12 โรงเรียนสันก าแพง นายธรีนัย นันทยา นางสาวอาทติยา ถมมา นายตระการ ทนานทอง นายธนคม วาจาฉลาด นางสาวเบญญาภา พรสกลุไพศาล นายตระการ ทนานทอง

13 โรงเรียนบา้นกาดวทิยาคม นายภูรินทร์ จนิดารักษ์ นางสาวจุไรรัตน์ เฟยธกิา นางสุพร แพทอง - - -

14 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ นายพชร ยุนะ นางสาวแอนจริา หลวงแสน นายปยิะพงษ ์มอญแสง นายกฤษฎา ตาคม นางสาวภัณฑริา ชัยบุญลือ นายปยิะพงษ ์มอญแสง

15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นาย พาณิภัค ปริวันตา นางสาว อทติยา กระสินธุศ์รี นาย เกยีรติศักดิ ์กนุดี - - -

16 เชยีงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวกรณัฐ ดวงสัมพันธ์ นางสาวพสิชาดา หน่อทา้ว นางสาวชนากาญจน์ ธนะขวา้ง นางสาวกมลวรรณ พงษข์ันธ์ นางสาวธมนวรรณ ยศอาลัย นางสาวชนากาญจน์ ธนะขวา้ง

17 โรงเรียนนาน้อย นาย นครินทร์ ค าอา้ย นางสาว ทักษพร ศรีสะอาด นาง วจิติรตา ตาดี นาย ปติิกร ทองค า นางสาว สุดารัตน์ ปัญญาแกว้ นาง วจิติรตา ตาดี

18 โรงเรียนสารธรรมวทิยาคาร นายเนติพงษ ์พรหมโคตร นายเมติพงษ ์ต๋าค า นางรัชนียา จันต๊ะยอด นางสาวศิลาลัย รักขะภัย นางสาวปุยวร์ี แซเ่ฮ้อ นางรัชนียา จันต๊ะยอด

19 โรงเรียนสันติสุขพทิยาคม นางสาวศิญามล จอ๋มพันธ์ นางสาวเมล์วรินทร์ มว้นกนัทะ นายโชคชัย กองชุม นางสาวกนกพรพรรณ ทองมา นางสาวภูพชิญา มลิะพงษ์ นายโชคชัย กองชุม

20 โรงเรียนปัว นางสาวเขมสิรา นากาศ นางสาวเขมอัปสร นาคสุกดี นางสจพีรรณ บัณฑติ นายนาคนิทร์ธร แสงแกว้ นายรัฐนนท ์มะโน นางสจพีรรณ บัณฑติ

21 โรงเรียนน่านประชาอุทศิ นายผดุงพงษ ์เนตรใส นางสาวพลอย แซย่่าง นางสาวปาณิสรา หมืน่หน่อ นายสุรเชษฐ์ บุญภพิบ นายธวัชชัย อรรถโสภา นางสาวปาณิสรา หมืน่หน่อ

22 เทศบาล 2 (แมต่  าดรุณเวทย์) นางสาวฐิติยา เรืองค า นายธนธัญ จารุฉตัราภรณ์ นายชวลิต ทองทา นางสาววรกานต์ พพิัฒนพงษพ์านิช นางสาวกฤษติยาพร โพธิ์ปอ้ม นายชวลิูต ทองทา

23 โรงเรียนพญาลอวทิยาคม นางสาว ขวัญจติร จันทร์บาง , นางสาววรีดา คุณเวช นางสาววราภรณ์ ขัติทะจักร์ - - -

24 โรงเรียนพะเยาพทิยาคม นางสาวมนีา คอนโด่ะ นายนภัสกร อะริยะ นายเอกรัฐ แสงเพ็ชร นางสาวกฤศ์กญัญญ์า เทพค าภูวนนท์ นางสาวแกว้เกล้า ชัยศร นางสาวณัชชณิช ทพิกลุ

25 โรงเรียนถ้ าปนิวทิยาคม นายลายไทย นุนพนัสสัก นายธนพงษ ์หวลคดิ นายตาลเดีย่ว ไชยวุฒิ นางสาวนิชนันท.์ เลิศค า นางสาวมลนภา เผาตัน นานตาลเดีย่ว. ไชยวุฒิ

26 โรงเรียนขุนควรวทิยาคม น.ส.อัจฉรีย์ ใจกวา้ง นายทปีกร ววิัฒน์วทิยา นายวายุ สมบูรณ์ น.ส.กฤษติญารัตน์ บุญมา น.ส.ฐิติยา ธงสัตย์ นายนรวชิญ ์คนหมัน่

27 โรงเรียนจุนวทิยาคม นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์ นายตะวัน ทวจีันทร์ นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ ์/ นางจนิตนา ยศเรืองศักดิ์ นายกรกช งามพักตร์ นางสาววลัยสรวง กจิเกตุ วา่ทีร่.ต.ดุษฎ ีฟูค า

28 โรงเรียนปงพัฒนาวทิยาคม นายณัฐโชค น าทาน นางสาวชญากาณฑ ์เชี่ยวชาญ คุณครูววิา ไชยลังกา นางสาวสุพรทพิย์ ธรรมอักษร นางสาวรัชฎาพร ใจกวา้ง คุณครูววิา ไชยลังกา

29 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา นางสาวปรียานุช เสมรบุณย์ นางสาวรักชนก ศรีชัยตัน นายอรรถพล คณิตชรางกรู นายภูริพัฒน์ อนิต๊ะแสน นายจริสิน บุญประเสริฐ นายอรรถพล คณิตชรางกรู

30 โรงเรียนเชยีงค าวทิยาคม นายอภศิักดิ ์ดวงมาลา นางสาวกลัย์สินี ศรีราจันทร์ นางสาวชุมพร บุญศรี นางสาวภัทรานิษฐ์ ทนทาน นางสาวณัฐจริา เจริญบุญ นางสาวชุมพร บุญศรี

รำยชือ่โรงเรยีน รว่มกำรแขง่ขนัตอบปญัหำกฎหมำยวันรพี  จนัทรท่ี์ 3 กันยำยน 2561   ***รวม 45 โรงเรยีน 85 ทีม***

จังหวัดเชยีงรำย

จังหวัดเชยีงใหม่

จังหวัดนครรำชสมีำ

จังหวัดน่ำน

จังหวัดพะเยำ



31 โรงเรียนพานพทิยาคม นายณูัฐธดิา รวดเร็ว นายเจนจริา แกว้ตุย้ นางสาวอุบลรัตน์ เมอืงมูล นางสาวอนุชน ยาวลิาศ นางสาววสุพล จันทร์ตาธรรม นางสาวอุบลรัตน์ เมอืงมูล

32 โรงเรียนภูซางวทิยาคม นายคุณากร ขัติค า นายชณวุฒม ์พรมเมอืง นายปญณต อนิทการ นางสาวนภารัตน์ แกว้กนัทะ นางสาวนารากร มุง่จูงกลาง นายปญณต อนิทการ

33 โรงเรียนมว่งไขพ่ทิยาคม นายสรศักดิ ์ทรายอนิทร์ นายนิติศาสตร์ อภฉิตัรวงศ์ นางจติพรรณ ปัญญาแฝง นางสาวจรัิชญา ตาค า นางสาวพรปว ีไขค่ า นางจติพรรณ ปัญญาแฝง

34 โรงเรียนวไิลเกยีรติอุปถมัภ์ นายธนาวุฒ ิสุทธพันธ์ นางสาวญานีนุช อนิมา นายชวลิต ยอดย่ิง นางสาวภัณฑริา หมืน่อาสา นางสาวศุจนิทรา จักร์เงนิ นายชวลิต ยอดย่ิง

35 โรงเรียนสูงเมน่ชนูปถมัภ์ นายคเณศวร วารี นายกติติกานต์ ทพิย์ปัญญา วา่ทีร้่อยตรีหญงิอาริสา ขม่อาวุธ นายอมรเทพ เมสัง นางสาวกลัยาณี ใจดี วา่ทีร้่อยตรีหญงิอาริสา ขม่อาวุธ

36 โรงเรียนพริิยาลัยจังหวัดแพร่ นายธนาธรณ์ จันทร์สิงห์ นายสุรพชิญ ์วงศ์พริิยะสิริ นายอทิธพิล ชื่นบาน นางสาวปริญญา ใจธรรม นางสาวเยาวณัฏฐ์ ใหมศ่รี นายอทิธพิล ชื่นบาน

37 โรงเรียนแมล่าน้อยดรุณสิกข์ นางสาวพชิญานันท ์พุมเรียงปา่ นางสาวชฎาพร เชี่ยวชาญพฤกษา นายประสิทธิ์ วรกจิพาณิชย์ นายสุรพงศ์ ไพรคติภพ นางสาวอารีรัตน์ รัตนา นายประสิทธิ์ วรกจิพาณิชย์

38 ประชาราชวทิยา นางสาวขวัญขา้ว ไชยาโส นายอภวิัฒน์ ขวัญธนชัยธร นางสาวปุณยนุช นนทสัย นางสาวเหรียญเงนิ บุญตา นางสาวอาชริยา ค าหอม นายวัชรพงษ ์วงคว์ัระพันธุ์

39 โรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย นางสาวณัฐณิชา ตันจันทร์ นางสาวศิวปรียา มแีกว้ นางสุภาวรรณ ตันจันทร์ นางสาวพลอยลิน สายตุน่แกว้ นายสุอัษฎ กมิาคม นางฆัสรากร วงคไ์ชย

40 โรงเรียนวังเหนือวทิยา นายกติติคุณ ลาภโต นางสาว ณัฐพร วรรณเสถยีร นายวศิิษฐ์ ชื่อหลาย นางสาว นันฐิกา เต็มจติร์ นางสาว ณัฐรัตน์ จติมุง นายวศิิษฐ์ ชื่อหลาย

41 โรงเรียนแจห้ม่วทิยา นางสาวญนันทพร มณีวรรณ์ นางสาวสุธดิา โนจากลุ นายคงเดช เทพค าปิ๋ว นายภูริช สีนวลแล นางสาวนิภาดา รูปละออง นายคงเดช เทพค าปิ๋ว

42 โรงเรียนเสริมงามวทิยาคม นายธติิ สุริยะวรรณ นางสาวติรัตน์ โนทะวงค์ นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์ นางสาวพยิดา วงศ์เรือง นางสาวปราณปรียา ถาแกว้ นางสาวฐานิตา อรุณศักดิ์

43 โรงเรียนเวยีงมอกวทิยา นางสาวจริญญา กาบแกว้ นางสาวพรธภิา สุดตา นางสาวณัฐพร รอดปิ่นดี นางสาวภัทริกา สีโอะ นางสาววันวสิาข ์เทวะจา นางสาวณัฐพร รอดปิ่นดี

44 โรงเรียนบา้นโฮง่รัตนวทิยา นายธนวัฒน์ ปันฟู นายสรยุทธ ยะโสภา นายถนอม เพยีงไพรชม นายสมศักดิ ์รวมศรี นายเกษม ยอดแกว้ นายถนอม เพยีงไพรชม

45 โรงเรียนสวรรคอ์นันต์วทิยา นายสันติพันธ ์พูลล้น นางสาวชาลิสา ดลจติต์ นายวรรณชัย ทะนะแกว้ นางสาวพมิพศิา ธชิากรณ์ นางสาวภญิญพัฒน์ ชวนพุทธนิันธ์ นางสาวณัฐิยา เอีย่มสุดใจ

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดล ำปำง

จังหวัดล ำพนู

จังหวัดสุโขทัย


