
 

ประกาศทมีเข้าร่วมแข่งขันนักบินน้อย 

                                                        ระดับประถมศึกษา (แข่งขันวันที ่17 ส.ค. 2565) 
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ประเภทการแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน 
ชื่อทมี TR A     
ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0824961996) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนไทยรฐัวิทยา31 
(ทุ่งนา้วพทุธิมาศึกษากร) 

เด็กชายภานุพงศ ์เสารแ์ดน 
เด็กชายพลูทรพัย ์กาบซอ้น 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายธวชัภูมิ ข าหรุ่น 

นายโสภณ แสงจนัทร ์
…………………………….. 
…………………………….. 

 

    
ชื่อทมี TR B    
ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0824961996) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนไทยรฐัวิทยา31 
(ทุ่งนา้วพทุธิมาศึกษากร) 

เด็กชายนนทกร ยอดหาญ
เด็กชายปิยะภัทร กณัฑะโฮง้ 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายนิคม อ่อนศรี 
นายอภิชาติ ถนอมศักดิ์ศรี 

…………………………….. 
…………………………….. 

     
ชื่อทมี อนุบาลเกาะคา 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0861171029) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา เด็กชายนภสักร ราชโยธา 
เด็กชายธนกร สุขป้อม 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายชาญวฒุิ กลิ่นนอ้ย 
 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ลูกศิษยค์รูอ้อม 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0967512205) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทพพิทกัษ์วิทยา เด็กชายอมเรศ เสนาธรรม
เด็กชายวรกันต ์สุวรรณโรจน ์
เด็กชายอภิวฒัน ์คชสินธ์ 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นางสาวนิภาพรรณ สมันจิตร
นายสมศกัดิ์ เทียนขาว 
054-534204, 087-1741200 

…………………………….. 
…………………………….. 



ชื่อทมี จันทิมา1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0882233296) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นรอ้งกวาง     
(จนัทิมาคม) 

เด็กชายเเทนคณุ สินทาน
เด็กชายธีรภัทร เข็มไทย
เด็กชายสณัหพร สนัตะกิจ 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นางสาวพรทิพย ์นวลใจบุตร
นายจามร เมืองพรม 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี จันทิมา2 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0882233296) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นรอ้งกวาง     
(จนัทิมาคม) 

เด็กชายปญุญพฒัน ์เฟืองแกว้
เด็กชายพชรพล ไชยชนะ
เด็กชายเกรียงไกร เนียมป่ิน 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายจามร เมืองพรม 

นางสาวพรทิพย ์นวลใจบุตร 
…………………………….. 
…………………………….. 

ชื่อทมี Star A.T.R.1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0882533388) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลรอ้งกวาง 

เด็กชายชัยวฒัน ์วงคก์ันตา 
เด็กชายคณาธิป มีสุข 
เด็กชายกวิน ทะสุตะ 
เด็กชายอนุวฒัน ์มิวันเปี้ย 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นางสาวจิรนันท ์ต๊ะวิกา …………………………….. 
…………………………….. 

ชื่อทมี Star A.T.R.2 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0882533388) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลรอ้งกวาง 

เด็กชายวีรวฒัน ์บุญขาว 
เด็กชายธนกฤต อินทรก์า 
เด็กชายกวินภพ อิศรี 
เด็กชายภาสกร ตะไมล ์

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นางสาวจิรนันท ์ต๊ะวิกา …………………………….. 
…………………………….. 

 



ชื่อทมี นักบินน้อยประถมแม่ทราย 1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0654459161) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นแม่ทราย       
(ครุุราษฎรเ์จริญวิทย)์ 

เด็กชายธนวินทร ์ขัดปัน
เด็กชายวรญัญู ไชยวฒุิ
เด็กชายจารุวัฒน ์ยวงแกว้
เด็กชายกวิน ปินนะ 

.…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นางลดัดาวลัย ์กาญจนภาคิน
นายณัฐพงศ ์ถิ่นจนัทร ์

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี นักบินน้อยประถมแม่ทราย  2 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0654459161) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นแม่ทราย       
(ครุุราษฎรเ์จริญวิทย)์ 

เด็กชายขวญัชัย สวุรรณกาศ
เด็กชายภณัฑิรา นักหมวด
เด็กชายอธิชาติ มะโนเนือง
เด็กชายศภุวฒัน ์กาสิชยั 

.…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นางลดัดาวลัย ์กาญจนภาคิน
นายอุดร มะโนเนือง 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ดาวรุ่งห้วยอ้อ 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0987581878) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทศบาลบา้นหว้ยออ้ เด็กชายณัฐภูมิ ปนเป้ีย 

เด็กชายอัครวินทร ์ตรีพลอกัษร 
เด็กชายธนทัต ทรพัยส์กุลหงส์
เด็กชายธนพงษ์ จอมหลา้ 

.…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นางอมรรตัน ์เฮงษฎีกุล 

นายจงรกัษ์ ดึงประโคน 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 
 
 



 
ชื่อทมี BANKHUM SCHOOL 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0932474289) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นคุม้ 

(ประสารราษฏรว์ิทยา) 
เด็กชายชนาธิป หลินภู 
เด็กชายธนทรพัย ์ปราตรี 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายวีรชยั ปทุมวิง 
นายยุรนนัท ์บุญนิยม 

…………………………….. 
…………………………….. 

 
ชื่อทมี BANWANGDIN SCHOOL 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0932474289) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นวงัดิน 

(วงัดินราษฎรบ์ ารุง) 
เด็กหญิงรชันีกร นอ้ยสวัสดิ์

เด็กหญิงชรมล เทพกูล 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายวีรชยั ปทุมวิง 
นายดีลาภ ปราบสงบ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับมัธยมศึกษา (แข่งขันวันที ่18 ส.ค. 2565) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 

ชื่อทมี ร้องกวาง 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0813861326) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนรอ้งกวางอนุสรณ์ เด็กชายธราเทพ สมก าลงั 
เด็กชายอัครวินท ์ซา้ยพยัคฆ ์
เด็กชายวีรภทัร รสกัน 

เด็กชายวรวชั แขมนอ้ย 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นายสมัพนัธ์ ร่องพืช 
นางสาววิจิตรา แดงดี 
054-648357 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 

ชื่อทมี เด็กครูแสบ 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0967512205) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทพพิทกัษ์วิทยา เด็กชายอดิศร พลป้อง 
เด็กชายรฐัศาสตร ์กันทา 
 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายสมศกัดิ์ เทียนขาว 
นายนิติพนัธ์ เพ็ชรหาญ 

054-534204, 087-1741200 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี PR flying Jr.A 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0949824193) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวัดแพร่ เด็กชายภูริคณุ มีโส 
เด็กชายวรภทัร สายสอน 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายศภุณัฐ พฒันสารินทร  ์
นายอ านาจ แกว้แดง 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี PR flying Jr.2 



ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0949824193) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวัดแพร่ เด็กชายกฤตภาส ชัยกิจจาโชติ 
เด็กชายธันวา ภาคทรพัยศ์รี 
เด็กชายจตุฤทธิ์ จิตแจง้ 
เด็กชายภูรินท ์ศรีพนัธุ์เนตร 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายศภุณัฐ พฒันสารินทร  ์
นายอภิเชษฐ์ วงศษ์า 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 

 

ชื่อทมี Srinan 1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0892622001) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เด็กชายวริทธิ์ ชะวิช 
เด็กชายปัณณวิชญ์ สุดใจ 

…………………………….. 
…………………………….. 

นางนลินธรณ อิสระรงัสีวฒุิ 
นายสรจักร จันนนัทะ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี Srinan 2 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0897575407) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เด็กชายพีรภัทฐ์ เทพจันตา
เด็กชายถิรณัฐ สกุิน 

…………………………….. 
…………………………….. 

นางชนิฐฆศ์รา แกว้ใส  
นายสรจักร จันนนัทะ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี แม่ทราย1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0839956549) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นแม่ทราย       
(ครุุราษฎรเ์จริญวิทย)์ 

เด็กชายภควัติ วรรณวิจิตร ์
เด็กชายพิธานวัฒน ์กิติคู้

.…………………………….. 
…………………………….. 

นางจินดา ภมรคนธ์ 
นายอุดร มะโนเนือง 

…………………………….. 
…………………………….. 



เด็กชายณภัทร อฐัวงศ์
เด็กชายธีฆายุ เตน้ปักษี 

……………………………… 
……………………………… 

 

ชื่อทมี แม่ทราย2 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0839956549) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นแม่ทราย       
(ครุุราษฎรเ์จริญวิทย)์ 

เด็กชายเอกรินทร ์ปินตา
เด็กชายณภัทร บุญมาภิ 
เด็กหญิงกุลวรานนัท ์ปิงผล
เด็กหญิงภูริชญา แกว้ขอด 

.…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นางจินดา ภมรคนธ์ 
นางสาวจริญญา หมดมลทิน 

…………………………….. 
…………………………….. 

ชื่อทมี ดอนชัย City 3 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0803241172) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นดอนชยั    
(ประชาอทุิศ)        

เด็กชายจิรภัทร วันเพ็ญ
เด็กชายพีรวิชญ์ ไชยภิสาร 

.…………………………….. 
…………………………….. 

ว่าที่ ร.ต.พิทกัษ์ชัย ปันเต็ม
นางสาววลยัพรรณ ศรีธิเลข 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี WKU 1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(054613377) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถมัภ ์       เด็กชายปรชันนัทน ์จินดาค า
เด็กชายฤทธิศกัดิ์ จินะใจ 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายจกัราวธุ เมืองมงคล 
นางพชัรี บวัผนั 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี เณรน้อย 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0844822746) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนนนัทบุรีวิทยา จงัหวัด
น่าน 

สามเณรสุกฤษ ทะค ารินทร ์
สามเณรอฐัศิลป์ สุปินะ 

…………………………….. 
…………………………….. 

พระครูสงัฆรกัษ์จกัรพล สายอ่ินแกว้
นางสาวบุญญาภรณ์ นวลดี 

…………………………….. 
…………………………….. 



 

ชื่อทมี ไก่ฟ้า 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0956820834) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสองวิทยาคม เด็กชายชาญวิทย ์ชูเชือ้ 
เด็กชายจรินธาดา สธุปัญญา
เด็กชายภานุวฒัน ์ล าดวน 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นางสาวรุ่งอรุณ เตชะวัน 
นางสาวเบญจมาพร วิมกุติบุตร 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 

ชื่อทมี พระลอ 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0956820834) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสองวิทยาคม เด็กชายชาคริต ดอนแกว้ 
เด็กชายณัฐวฒุิ ใจไว 

…………………………….. 
…………………………….. 

นางสาวรุ่งอรุณ เตชะวัน 
นางสาวเบญจมาพร วิมกุติบุตร 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี พิชัย 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0872064136) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนพิชยั เด็กชายณัฐภูมินทร ์พุทธา 
เด็กชายมนัสวีร ์ทาบุดดา 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายมิตรชัย ทาบุดดา …………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี สูงเม่นA 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0615924163) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสงูเม่นชนูปถมัภ ์       เด็กหญิงอนญัพร พวงมณี
นายชยัวฒัน ์กระสาย 

.…………………………….. 
……………………………… 

นายนิทัศน ์เกษรวนิชวฒันานาย
ยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ 

…………………………….. 
…………………………….. 



 
 

ชื่อทมี สูงเม่นB 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0615924163) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสงูเม่นชนูปถมัภ ์       เด็กชายภสักร พืชพนัธ์ 
เด็กชายจารุวัตร ปิงใจ 
 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายนิทัศน ์เกษรวนิชวฒันานายยุทธ
ศกัดิ์ ศรีอินทยุทธ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 

ชื่อทมี บ้านไร่ 1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931352542) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนบา้นไร่        เด็กชายธนภัทร ไชยหาญ
เด็กชายอมลวฒัน ์ค าไหล 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายมงคล ตุ่นใจ 
นางเกษร กวิกุล 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี NA on Air 3 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931364889) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เด็กชายณัฐวฒุิ เริงศักดิ์ 
เด็กชายชัยธวชั ศรวิจารณ์ 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายต่อลาภ ส าเภา 
นางนิลบุล ส าเภา 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี PUA 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0848129270) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 



โรงเรียนปัว เด็กชายชนะภทัร จันทรเ์พ็ญ
เด็กชายธนดล ป๋าเมืองมลู 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายอนุรกัษ์ เมฆแสน 
นางสาวสุมนลกัษณ ์สวุรรณ ์

…………………………….. 
…………………………….. 

ชื่อทมี ท่าข้ามวิทยาคม A 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931508261) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคม นายธรรศวัตร แกว้ทอง 
นายฟาติน แสะหลี 

…………………………….. 
…………………………….. 

นางสาวกญัญาพร วิภาสกุลเด่น 
นางยุพิน ตาล า 

…………………………….. 
…………………………….. 

ชื่อทมี ท่าข้ามวิทยาคม B 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931508261) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคม นายปภาวิน ระดาพนัธ์ 
นายนราธิป ปาติ๊บ 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายน าโชค บุญชุม 
นางสาววนิดา มาปง 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระดับมัธยมศึกษา (แข่งขันวันที ่18 ส.ค. 2565) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทการแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ 

ชื่อทมี RA 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0813861326) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนรอ้งกวางอนุสรณ์ นายพิษณุ อินโองการ 
นายอนุชิต แกว้วิเศษ 
 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายสมัพนัธ์ ร่องพืช 
นางสาววิจิตรา แดงดี 
 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี เด็กครูปิงปอง 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0967512205) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทพพิทกัษ์วิทยา นายวราวิชญ์ หาญยุทธ 
นายยศวี เทียมยศ 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายสมศกัดิ์ เทียนขาว 
นายนิติพนัธ์ เพ็ชรหาญ 

054-534204, 087-1741200 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี เด็กเทพพิทักษ ์

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0967512205) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทพพิทกัษ์วิทยา นายธนพนธ์ สีมาหงลดานนท ์
นายศภุกิตต ์เสารแ์กว้ 
นายธนกร สอนสะอาด 
 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายสมศกัดิ์ เทียนขาว 
นายนิติพนัธ์ เพ็ชรหาญ 

054-534204, 087-1741200 

…………………………….. 
…………………………….. 

 



 

 

ชื่อทมี CRMS6เคร่ืองบินของพ่อ 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0953408601) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทศบาล6      
นครเชียงราย 

นาย มานพ พรราชา 
นาย อภิรกัษ์ วงคช์ัย 
นางสาว พรบุณยา ธรรมสอน 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายกฤษดา สตัยพ์นา  
นายพีรวัส ช่างเขียน 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี CRMS6อยากมีแฟนแล้วซักที 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0953408601) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทศบาล6      
นครเชียงราย 

นางสาว ศภุมาส มณัยานนท์
นางสาว จิรชัญา ยิ่งยืนยง 
นาย สุประวีณ ์รกัรุ่งโรจน์ 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายกฤษดา สตัยพ์นา  
นาย เป็นเอกภพ เชือ้หมอ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี SCIENTIST 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(053791434) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม นางสาววรนชัฌา จนัดา 
นายณัฐดนัย รกัพ่อ 
นางสาวณัฐณิชา จ าปาแกว้ 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นางสาวจีราภรณ ์สตัยส์ม …………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี PR flying A 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0949824193) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 



โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวัด
แพร่ 

นายกรศุศิษย ์สุขทั่วญาติ 
นางสาวเบญจพร ขอนเด่ือ 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายศภุณัฐ พฒันสารินทร  ์
นายอ านาจ แกว้แดง 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี PR flying B 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0949824193) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนพิริยาลยัจงัหวัด
แพร่ 

นายกรวิชญ ์อากาศเมฆ 
นายตะวนั พอจิต 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายศภุณัฐ พฒันสารินทร  ์
นายพิทักษ์ วงษ์รีย์ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ESC.CRMS6 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0953408601) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทศบาล6      
นครเชียงราย 

นางสาว พรบุณยา ธรรมสอน 
นายอภิรษั์ วงคช์ัย 
นายภูมิระพี เอ่ียมมี  
นายเจมส ์โรเบริ์ด ลินแลนด ์

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นายกฤษดา สตัยพ์นา  
นายพีรวัส ช่างเขียน 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี Aviation Cat 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0953408601) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนเทศบาล6      
นครเชียงราย 

นางสาวจิรชัญา ยิ่งยืนยง 
นายธนกฤต เหล่าอุดมกุล 
นายสุประวีณ ์รกัรุ่งโรจน์ 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายกฤษดา สตัยพ์นา  
นายเอกภพ เชือ้หมอ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี WKU 2 



ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(054613377) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถมัภ ์       นายณัฐพงศ ์อุ่นสา 
นายอรรถพล แกว้รวม 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายจกัราวธุ เมืองมงคล 
นางพชัรี บวัผนั 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ปู่ เจ้า 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0956820834) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสองวิทยาคม นายอภิสิทธิ์ ทรรพสทุธิ 
นายฐิติวฒัน ์เลาหะวฒัน ์

…………………………….. 
…………………………….. 

นางสาวรุ่งอรุณ เตชะวัน 
นางสาวเบญจมาพร วิมกุติบุตร 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี สมิงพราย 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0956820834) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสองวิทยาคม นายธีรภทัร เชือ้ทอง 
นายดารณัภพ เครือสนธ์ 

…………………………….. 
…………………………….. 

นางสาวรุ่งอรุณ เตชะวัน 
นางสาวเบญจมาพร วิมกุติบุตร 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ลูกพิชัย 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0872064136) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนพิชยั นายพฒุิพงศ ์ทว้มบา้นไทร 
นายชยางกูร แกว้หล า 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายมิตรชัย ทาบุดดา …………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี สูงเม่นA 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0615924163) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 



โรงเรียนสงูเม่นชนูปถมัภ ์       นายภูริณัฐ วงคส์กุล 
นายนิพทัธ์ เด็ดขาด 
 

.…………………………….. 
…………………………….. 

นายนิทัศน ์เกษรวนิชวฒันา
นายยุทธศกัดิ์ ศรีอินทยุทธ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0610365828) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา นายภูตะวนั ทาจี 
นายศภุกร ศิริพนัธ์ 
นายอธิษฐาน ศรีอุดมพงษ์ 

.…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 

นายทรงวฒุิ ทรงสืบวฒันกุล …………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี สูงเม่นB 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0615924163) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนสงูเม่นชนูปถมัภ ์       นายอิษฎา ประมาณ 

นายศิรสิทธิ์ สามี 
.…………………………….. 
…………………………….. 

นายนิทัศน ์เกษรวนิชวฒันา
นายยุทธศกัดิ์ ศรีอินทยุทธ 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี NA on Air1 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931364889) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นายพรเทพ มุ่งโป่งกลาง 
นางสาวปัณฑิตา กงแหลม
นางสาวรชนีกร วงศส์ะอาด
นางสาวอภิญญา ปัดไทสง 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นายต่อลาภ ส าเภา 
นางนิลบุล ส าเภา 

…………………………….. 
…………………………….. 

ชื่อทมี NA on Air2 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931364889) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 



โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นายพรเทพ มุ่งโป่งกลาง 
นางสาวปัณฑิตา กงแหลม
นางสาวรชนีกร วงศส์ะอาด
นางสาวอภิญญา ปัดไทสง 

…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

นายต่อลาภ ส าเภา 
นางนิลบุล ส าเภา 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ท่าข้ามวิทยาคม A 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0810325256) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคม นายธีรพงษ์ แกว้แก่น 
นายทักษ์ดนัย มหาวรรณ ์

…………………………….. 
…………………………….. 

นายน าโชค บุญชุม 
นางสาวกญัญาพร วิภาสกุลเด่น 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

ชื่อทมี ท่าข้ามวิทยาคม B 

ชื่อโรงเรียน / สถาบัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ลายมือชื่อผู้เข้าแข่งขัน อ.ผู้ควบคุมทมี(0931508261) ลายมือชื่อ อ.ผู้ควบคุมทมี 

โรงเรียนท่าขา้มวิทยาคม นายธนากร บุญศรี 
นายปฐมพงศ ์มงมาต 

…………………………….. 
…………………………….. 

นายน าโชค บุญชุม 
นางสาวกญัญาพร วิภาสกุลเด่น 

…………………………….. 
…………………………….. 

 


