
 
สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดเชียงใหม่ 

แนบท้ายประกาศผลพิจารณาตัดสินการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) และ ตั้งชื่อเพจ (Page) 
เพื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม”่ 

          รางวัล ประเภททีม (3-5 คน) 
     1. รางวัลชนะเลิศ        ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     2. รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1    ได้รับเงินรางวลั  3,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     3. รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2    ได้รับเงินรางวลั  2,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     4. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวด ประเภททีม มีจำนวน 31 ทีม ดังรายนามต่อไปนี้ 
   หมายเหตุ  
     - ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะไดร้ับเกียรติบตัรจากทา่นผู้ว่าราชการจงัหวัดเชียงใหม่ หรือ ผู้แทน 
     - สำหรับรางวัลเข้ารว่มการประกวด ทั้งนีไ้ม่ได้เรียงลำดับจากผลคะแนนที่ได้ (เรียงลำดับจากการประทับเวลาที่ส่งผลงาน) 
 

รางวัล ผลงานตั้งชื่อเพจ (Page) ผู้เข้าร่วมการประกวด 
ชนะเลิศ Chiangmai’s Educational Innovation ชื่อทีม : เดก็ศิลป์ 

1. นางสาวกรณิการ์ นริาศสุวรรณ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2. นางสาวสุทธติา โคลดประโคน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
3. นางสาวเนตรชนนี จนัทร์ต๊ะมา  นักศกึษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค ์
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รางวัล ผลงานตั้งชื่อเพจ (Page) ผู้เข้าร่วมการประกวด 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เฮามาป๊ะกั๋น 

 
ชื่อทีม : หมู่เฮาตังหลาย 
1. นางสาวนภสร กาญจนมุสิก  ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
2. นายชติิสรรค์  แสนเกรียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย 
3. นางสาวเจตนิพิฐ  โนชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย 
4. นางสาวพัชรกมล  วงศ์นันตา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย 
5. นางสาวอสมา  หลอดทอง  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสุภารัตน์  คากิซาก ิ

รองชนะเลิศอันดันที่ 2 Innovation CME ชื่อทีม : Kiminoto 
1. นางสาวณัฎฐณิชา สงค์ประชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวธัญภัคค ์คำเงนิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
3. นางสาวปรีดพิัทธ ์กันธิยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูศศธิร บัวลา 

เข้าร่วมการประกวด NYE ชื่อทีม : NYE   
1. นางสาวน้ำฝน สุภะศร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสันกำแพง 
2. นางสาวอุรชุา ไทยประยูร  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสันกำแพง 
3. นางสาวศิริลกัษณ์ ระดม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสันกำแพง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวิสิษฐ์ วงค์กดู 

เข้าร่วมการประกวด Shine of success  ชื่อทีม : MMM 
1. เด็กชายฐปนวัฒน์  ปัญญาแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคสวัสดิ ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
3. เด็กหญิงธัณฐภรณ์  นิธิสันติพงษ์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  โรงเรียนวารเีชียงใหม ่
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูจติตมิา สารยศ 
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เข้าร่วมการประกวด Lanna Education Trading Area  ชื่อทีม : Jisny  

1. นางสาวณญาดา สมนา  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที ่4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวโยษิตา สุปินนะ  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
3. นางสาวจุฑารตัน์ แซ่จู  ชั้นมธัยมศึกษาปี่ที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
4. นางสาววริศรา จันทรแ์ก้ว  ชั้นมธัยมศึกษาปี่ที ่4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
5. นายชินดนัย พรมยศ  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูศรีไพร บุญประภา 

เข้าร่วมการประกวด Study Box ชื่อทีม : Bicreative 
1. นางสาวณภัทร อยู่ในธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
2. นายธนกฤต คุณยศยิง่  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูจติตมิา สารยศ 

เข้าร่วมการประกวด CNX ED (Chiang Mai Education 
Development) 

ชื่อทีม : วันทูท ี
1. นางสาวทิพรัตน ์วงคแ์สง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
2. นางสาวทู ลุงแดง  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
3. นางสาวณัฐชา ภริมแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวิสิษฐ์ วงค์กดู 

เข้าร่วมการประกวด ETOCM : เทคโนโลยีการเรียนรู้ของคนเชียงใหม่  ชื่อทีม : Devel – Teens 
1. เด็กหญิงอภิญญา มติรเฉลียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรังษีวทิยา 
2. เด็กหญิงญาณิศา หอมรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรังษวีิทยา 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ประเสริฐศักดิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนรังษีวิทยา 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวุฒนันท์ อินจา 
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เข้าร่วมการประกวด เชียงใหม่ ก้าวไกล ไปด้วยกัน 

 
ชื่อทีม : Devil Dogs 
1. นายเจสัน มาร์ค เจนกิ้นส์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
2. นายเเพตทริค ภูมิน เเซนเดอร์ซัน  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารเีชียงใหม่ 
3. นายกันตพัชร์ มณีชัย  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสัญญา ฉอ้อนโฉม 

เข้าร่วมการประกวด Innovation Squared 
 

ชื่อทีม : The Unbeatable 
1. นางสาวธัญญลักษณ ์เรืองชัยนนท์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารเีชียงใหม่ 
2. นางสาวจริสุดา ชัยวงษ์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
3. นางสาวเกรส จงเจรญิธนาวัฒน์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารเีชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสัญญา ฉอ้อนโฉม 

เข้าร่วมการประกวด Empire  world of education 
 

ชื่อทีม : powerpuff girl 
1. นางสาวพัชริดา สใีจอนิทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสันกำแพง 
2. นางสาวนุชรวี อตุตะมา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสันกำแพง 
3. นางสาวณัฏฐ์นร ีตาลคำมูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวิสิษฐ์ วงค์กดู 

เข้าร่วมการประกวด Chaing Mai STEP UP 
 

ชื่อทีม : Brown sugar 
1. นายนิตวิัชร ์จริยวนิชชากร  ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
2. นางสาวฐตาภา เขียวออน  ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
3. นางสาวสุปวีณ์ คุ้มเดช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูกัญญณัช จิวหานัง 
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เข้าร่วมการประกวด CO-Education CMI 

 
ชื่อทีม : CM-Smart 
1. นางสาวสุวภัทร คงแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
2. นางสาวพลอยชมพู ชยัวิจิตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
3. นางสาวแพรวา ขอดแก้ว  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
4. นางสาว กุลยาภรณ์ ญาณโรจน ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5. นายกีฏ ชูเกียรติศิร ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูธนวชิญ นิลวรรณ 

เข้าร่วมการประกวด Creative Longlife Education  
 

ชื่อทีม : Creative Longlife Education 
1. นางสาวชลรดา สายนำ้ตาล  ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5  โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย (มัธยม) 
2. นางสาวข้าวขวัญ เกียรติอนันต์  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) 
3. นางสาวพัชรกันย์ สังข์สุวรรณ  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ 

เข้าร่วมการประกวด strong erawan 
 

ชื่อทีม : วันนี้คุณทำดีแล้วหรือยัง 
1. นางสาวทิฆัมพร บุญหนัก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
2. นางสาวธิฐกิานต ์เลาหมู่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
3. นางสาวอาริสา จันประดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
4. นางสาว ญาดาพัฒน์ เมธารัตนะ  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
5. นางสาว นฤพร แจ่มใส  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสัญญา ฉอ้อนโฉม 
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เข้าร่วมการประกวด CNeXt 

 
ชื่อทีม : จริงจัง 
1. นางสาวปาณนาถ ศรศรีวิชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
2. นางสาวพิมพ์นารา โอสถ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย 
3. นางสาวบูรณิน เอนกสัมพันธ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูปิยรตัน์ศิริ พันธุ์จันทร์   

เข้าร่วมการประกวด ล้านนาเเลนด์เเดนอออฟอิโนเวชั่น ชื่อทีม : Power puff girl 
1. นางสาวอนัญญา โกฏสืบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
2. นางสาวพัชราภา ยาประเสริฐ  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
3. นางสาวครองขวัญ บุญยะสมภพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูจริันดร กันธะมา 

เข้าร่วมการประกวด Teachnologic ชื่อทีม : carolines 
1. นางสาวบุษราคัม เพชรนิล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
2. นางสาวธัญญาเรศ กนัทาเดช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
3. นางสาวศตกมล ธรรมปัญโญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม ่
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสัญญา ฉอ้อนโฉม 

เข้าร่วมการประกวด เวียงนวัตกรรมช้างสาร ชื่อทีม : ก็ช้างไปเลยสิคะ 
1. นางสาวสณิสา ประสทิธิ์ผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
2. นางสาวปภาดา ไพรสวุรรณ ์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
3. นายสรวิชญ์ จันทรจ์ุงจิตต ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสัญญา ฉอ้อนโฉม 
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เข้าร่วมการประกวด Chiangmai Neo-Education Sandbox 

การศกึษายุคใหม่ฮว่มใจพ๋ัฒนา 
ชื่อทีม : ขวัญรักโรงเรียน 
1. นางสาวธัญชนก เรย์โนลดส์  ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
2. นางสาวอารียา จิตอารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
3. นางสาวสุชาภทัร กิ่วแก้ว  ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
4. นางสาวณัฏฐ์ธิน ีบรรณจักร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูธรีฎา ไชยเดช 

เข้าร่วมการประกวด Innocation Palace ชื่อทีม : Triple Bond 
1. นายมหาสมุทร เตา่ทอง  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
2. นายยุทธพงษ์ ไพศาลรุ่งเรืองกิจ  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
3. นายภูมิรพี ด่านศริิสมบูรณ์  ปวช. 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ่
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสิทธพิร นันทขวา้ง 

เข้าร่วมการประกวด CELIS (ซีลิส) ชื่อทีม : TIE 
1. นางสาวประภานิช ปาจีคำ  ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 6  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวนภัสวรรณ ์อรุโณทัยพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
3. นางสาวอิสริยาภรณ ์กันทรส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวริัลพัชร มนัสเสวี 

เข้าร่วมการประกวด เด็กเรียนเจ้า ชื่อทีม : รินหลวง 
1. เด็กชายปณชัย  มัศยาวงศ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านรินหลวง 
2. เด็กชายศรัญย ู คำตนื  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านรินหลวง 
3. เด็กชายพาย ุแซ่เฉ่ิง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านรินหลวง 
4. เด็กชายสมพงษ์  สะซิโม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านรินหลวง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวรวฒุิ พลไชยะ 
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เข้าร่วมการประกวด เราจะก้าวไปด้วยกัน ชื่อทีม : สาม ดรุณ ี

1. นางสาวกรองกาญจน ์วงค์นภาไพศาล  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
2. นางสาวกรรณิการ ์กวินวลัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
3. นางสาววริยา เเก้วเเดง  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวิสิษฐ์ วงค์กดู 

เข้าร่วมการประกวด SCM EDUCATION ชื่อทีม : Phenomenal 
1. เด็กหญิงปาณิสรา วรรณศร ี ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
2. เด็กหญิงธวัลหทัย ปวงน้อย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
3. เด็กหญิงวิชญาดา ปินตาปิน  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
4. เด็กหญิงอังคกุล อินทรัตน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
5. เด็กหญิงพิชชาภา ชมพูมิ่ง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : Teacher Orair Pawinee 

เข้าร่วมการประกวด SEICM ชื่อทีม : P+Arch 
1. นางสาวแพรไหม ปิ่นมาศ   ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
2. นางสาวศุภิสรา พิสุทธยางกรู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
3. นางสาวปราณิสา ปานนาราพงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูพลอยตะวัน ปิ่นมาศ 

เข้าร่วมการประกวด เจ๊าเมือง ชื่อทีม : เจา๊เมือง 
1. นายศิวกร กาญจนมุสิก  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 
2. นายธนากร ขันแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 
3. นายณัฐรัชต์ไชยวุฒิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูกวิน เหลืองโสภาพันธ์ 
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เข้าร่วมการประกวด The New LANNA ชื่อทีม : CREAM 

1. นายธรรศ เตชะทัศนสุนทร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
2. นายธรีสิทธิ ์เตชะทัศนสุนทร  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
3. เด็กชายธนดล ปภากลุ  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
4. เด็กหญิงเกวลิน ฐานธรรมะสถิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
5. เด็กหญิงพัชรพรรณ จารุสวัสดิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูปิยเปรมกมล วันติยา 

เข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมสรา้งเสริมความรู้สมัยใหม่ ชื่อทีม : SKP ARTIST 
1. นางสาวรวิสรา ทาอินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสันกำแพง 
2. นางสาวพุทธรตัน์ ไชยนวล  ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 5  โรงเรียนสันกำแพง 
3. นายหาญชื่น ซอมะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสันกำแพง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูสุภาภรณ์  แพเพรช 

เข้าร่วมการประกวด นวัตกรรมคนเมือง ชื่อทีม : นวัตกรรมคนเมอืง 
1. นางสาววรากร  สุยะวงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนสันกำแพง 
2. นางสาวมนัสนันท์ ปัญญาเจริญดี  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
3. นางสาวนิติยา จินะใจ  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียนสันกำแพง 
ครู หรือ อาจารย ์ผู้ให้การรับรองผลงาน : ครูวิสิษฐ์ วงค์กดู 

หมายเหตุ  ผู้เข้ารว่มการประกวดตรวจสอบ คำนำหน้านาม รายชื่อและนามสกุล ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้อง เพื่อการดำเนนิการออกเกียรติบัตรในลำดับต่อไป โดยสามารถ
แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ E-mail : yotsawadee.ke@opse.moe.go.th ภายในวันที่ 2  กันยายน  2564 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (สอบถามเพิ่มเติม) 
โทรศัพท์  0-5321-8599 ต่อ 26  หรือ 08-4894-8638  ในวันและเวลาราชการ  
www.cmpeo.go.th หรือทางเพจ Facebook  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 


