
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2555 “ภูลังกาเกมส์” 

ระหว่างวันท่ี 1-3 ธันวาคม 2555 

 

ประเภททีมชาย รุ่นอายุไมเ่กิน 13 ป ี

ชนะเลิศ 
1. เด็กชายธนกฤต  เหลี่ยมธนวัฒน ์ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
2. เด็กชายณัชนนท์  วงษ์มี  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
3. เด็กชายอธิภูมิ  เศวตวงษ์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
4. เด็กชายภานุพงษ์  ค าคง  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช  ากล่ า  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
2. เด็กชายกฤษกร  รักนาย  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
3. เด็กชายตนุภัทร์  ปินใจ   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
4. เด็กชายพงศกร  วงค์ประกาย  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. เด็กชายทินวัฒน์  ค าชุม  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
2. เด็กชายกฤษดา  มีเชาว์  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  เมืองค า  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
4. เด็กชายธนวัฒน์  งอนจตุรัส  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. เด็กชายบัญชา  แดงมณี  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
2. เด็กชายมงคลศักดิ์  บัวติ๊บ  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวติ๊บ  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
 

 

 

 



ประเภททีมหญงิ รุ่นอายุไมเ่กิน 13 ป ี

ชนะเลิศ 
1. เด็กหญงิสริิญญา  กิตติสุนทรากุล โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
2. เด็กหญงิกัญญาณัฐ  สุทธะ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
3. เด็กหญงิธัญญารัตน์  หลวงคา  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
4. เด็กหญงิชรินทร  ล าพรหม  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. เด็กหญงิขัตติยาภรณ์  ขัติยะ  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
2. เด็กหญงิธันวรัตน์  สมศร ี โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
3. เด็กหญงิหสัยาพร  ไชยวังเทพ  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
4. เด็กหญงิชนิสรา  จอมใจเอกชน  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. เด็กหญงิปนัดดา  ช านาญยา  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
2. เด็กหญงิวิลาวัลย์  ฟักแก้ว  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
3. เด็กหญงิกันยารัตน์  ตันกูล  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
4. เด็กหญงิกฤติยาณี  บุญเรือง  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภททีมชาย รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ี

ชนะเลิศ 
1. เด็กชายกษาปณ์  กลิ่มหอม  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
2. เด็กชายชรัลวิทย์  มะโนวรรณ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
3. เด็กชายธีรยุทธ  พรหมพจิารณ์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
4. เด็กชายนนทกร  แดนขนาน  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
5. เด็กชายวิวัฒน์  วงศ์ชัย   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยลังกา  โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
2. เด็กชายวิวัฒน์  ผัดวงค์   โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
3. เด็กชายธนาณัฐ  ค าพีระ  โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นายธีรยุทธ์  ไชยวุฒิ   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
2. เด็กชายรัฐกานต์  ค ามา  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
3. นายนณัฐกฤษ  ค าปา   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
4. เด็กชายโสภณ  วรรณดิษฐ  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นายรัฐธรรมนญู  ณ น่าน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
2. นายปฏิรัฐ  โสภารัตน์   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
3. นายนฤดล  กาตาสาย   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภททีมหญงิ รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ี

ชนะเลิศ 
1. เด็กหญงิสุวิสา  หอมนาน  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
2. เด็กหญงิธนิศรา  หินทอง  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
3. เด็กหญงิสุภาวดี  มีพรชัย  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
4. เด็กหญงิสกุลทิพย์  โภคสมบัต ิ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
5. เด็กหญงิสุนิษา  วงค์ราษฎร ์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นางสาวพิไลวรรณ  ซ้อมงาม   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
2. นางสาวศิริลักษณ์  อุธรณ์  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
3. เด็กหญงิอรพิน  นามโค   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
4. เด็กหญงิอันธิกา  กันยานะ  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม     

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. เด็กหญงิปนัดดา  หลอ่วงศ์  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
2. เด็กหญงิพัทธ์ธีรา  นาแพร ่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
3. เด็กหญงิสายสุดา  รัศม ี  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
4. เด็กหญงิดรุณี  ฟักแก้ว   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. เด็กหญงิสริิมาศ  น  ายาง  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
2. เด็กหญงิทักษพร  มาลา  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
3. เด็กหญงิเนตรนภา  สุจดา  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภททีมชาย รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ป ี

ชนะเลิศ 
1. นายดิลกธรรม  วงชารี   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
2. นายธีระวุฒิ  บัวติ๊บ   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
3. นายธนกฤษ  บัวแย้ม   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
4. นายปพนธนัย  สัญใจ   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
5. นายจิรัฐประชา  ใจช่ืน   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นายณัฐพล  แวงดา   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
2. นายนรังสรรค์  มีสุข   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
3. นายธวัชชัย  ยะทา   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
4. นายสันติภาพ  แสงศรีจันทร ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
5. นายก าพล  จ าเนียรพล   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นายสุริยะ  ศรีวงศ์   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
2. นายศิริมงคล  อร่ามศร ี  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
3. นายอภิสิทธ์ิ  เกิดผล   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
4. นายธนวัฒน์  หาญสุข   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นายพีรพล  ผัดวงค์   โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
2. นายภูริวัฒน์  ค าหล้า   โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
3. นายปิยวัฒน์  ใจสะอาด  โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



ประเภททีมหญงิ รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ป ี

ชนะเลิศ 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  วรินทร์รักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
2. นางสาวปริฉัตร  ลือชา   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
3. นางสาวปาณฑรา  กันสาย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
1. นางสาววิภาวดี  เรือนกูล  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
2. นางสาวณัฐริกา  มูลเมือง  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
3. นางสาวอรวรรณ  สีทา   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
4. นางสาวเมียววดี  สมศร ี โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นางสาวถารุจีย์  หัวนา   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
2. นางสาวทิพวรรณ  เทพรักษา  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
3. นางสาวกรรณิกา  เวียนรอบ  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
4. นางสาวกานติมา  อุ่นป้อ  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
1. นางสาวนารีรัตน์  ต้องโพนทอง  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
2. นางสาวประณิดา  ปละวัง  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
3. นางสาวฐิติพร  หน่อแก้ว  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ี

ชนะเลิศ   เด็กชายธนโชติ  อุ่นเรือน   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายวรทัต  บุตรจันทร ์  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายมงคลศักดิ์  บัวติ๊บ   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายบัญชา  แดงมณี   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

 

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ี

ชนะเลิศ   เด็กหญิงอรุโณทัย  อวดหาญ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ขัติยะ  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสิรญิญา  กิตติสุนทรากลุ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกญัญาณัฐ  สุทธะ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

ชนะเลิศ   นายธีรยุทธ์  ไชยวุฒิ   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายรัฐกานต์  ค ามา   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายกษาปณ์  กลิ่มหอม  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปฏิรัฐ  โสภารัตน์   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 

 

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

ชนะเลิศ   เด็กหญิงสิรมิาศ  น  ายาง   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสกลุทิพย์  โภคสมบัต ิ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศิรลิักษณ์  อุธรณ์   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิไลวรรณ  ซ้อมงาม   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

 

 

 



ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี

ชนะเลิศ   นายดิลกธรรม  วงชารี   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีระวุฒิ  บัวติ๊บ   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพีรพล  ผัดวงค์   โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐพล  แวงดา   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

 

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ชนะเลิศ   นางสาวณัฐกาญจน์  วรินทร์รกัษ์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปรียาภรณ์  เกิดผล  โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมพกิา  นาถิม   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนารรีัตน์  ต้องโพนทอง  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ี

ชนะเลิศ เด็กชายภานุพงษ์  ค าคง   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เด็กชายธนกฤต  เหลี่ยมธนวัฒน ์ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายบัญชา  แดงมณี   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
เด็กชายมงคลศักดิ์  บัวติ๊บ   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณัชนนท์  วงษ์มี   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เด็กชายอธิภูมิ  เศวตวงษ์   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณัฐวุฒิ  ช  ากล่ า   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
เด็กชายกฤษกร  รักนาย   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

 

ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไมเ่กิน 13 ป ี

ชนะเลิศ เด็กหญิงชรินทร  ล าพรหม  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เด็กหญิงสิรญิญา  กิตติสุนทรากลุ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ขัติยะ  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
เด็กหญิงธันวรัตน์  สมศร ี  โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอญัชลี  ประตมูา   โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 
เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศสุวรรณ  โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกญัญาณัฐ  สุทธะ  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เด็กหญิงธัญญารัตน์  หลวงค า  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

ชนะเลิศ นายธีรยุทธ์  ไชยวุฒิ   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
เด็กชายรัฐกานต์  ค ามา   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายวิวัฒน์  วงศ์ชัย   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

เด็กชายกษาปณ์  กลิ่มหอม  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายชัยชาญ  ฟองค า   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เด็กชายอนาวิน  ช่ืนวงศ์   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยลังกา  โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 

เด็กชายวิวัฒน์  ผัดวงค์   โรงเรียนง าเมอืงวิทยาคม 

 

ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ี

ชนะเลิศ นางสาวศิรลิักษณ์  อุธรณ์   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
นางสาวพิไลวรรณ  ซ้อมงาม   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเนตรนภา  สุจดา   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
เด็กหญิงสิรมิาศ  น  ายาง   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุนิสา  หัวนา   โรงเรียนถ  าปินวิทยาคม 
   เด็กหญิงกญัญาณัฐ  วงค์แก้ว  โรงเรียนถ  าปินวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุนิษา  วงค์ราษฎร์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
เด็กหญิงสกลุทิพย์  โภคสมบัต ิ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี

ชนะเลิศ นายณัฐพล  แวงดา   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
นายสันติภาพ  แสงศรีจันทร ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีระวุฒิ  บัวติ๊บ   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
   นายธนกฤษ  บัวแย้ม   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธวัชชัย  ยะทา   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 
นายก าพล  จ าเนียรพล   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนุสิทฐ์  เตวิน   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 
   นายอัมรินทร์  ฉัตรค า   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

 

ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ป ี

ชนะเลิศ นางสาวปริฉัตร  ลือชา   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
นางสาวปาณฑรา  กันสาย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจารุณี  อินอร   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
   นางสาวพิมพกิา  นาถิม   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจุฬาลกัษณ์  เวียงค า  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 
   เด็กหญิงนงนภัส  ขันธวิจารณ์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิภาวดี  เรือนกูล   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
นางสาวณัฐริกา  มูลเมือง   โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไมเ่กิน 13 ป ี

ชนะเลิศ เด็กชายธนโชติ  อุ่นเรือน   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
เด็กหญิงอรุโณทัย  อวดหาญ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชรินทร  ล าพรหม  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

เด็กชายอธิภูมิ  เศวตวงษ์   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายภานุพงษ์  ค าคง   โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

เด็กหญิงธัญญารัตน์  หลวงคา  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนวัฒน์  งอนจตุรสั  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

   เด็กหญิงกันยารัตน์  ตันกูล  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ี

ชนะเลิศ   เด็กชายธีรยุทธ  พรหมพิจารณ์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

เด็กหญิงสกลุทิพย์  โภคสมบัต ิ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอนาวิน  ช่ืนวงศ์   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

   เด็กหญิงดรุณี  ฟักแก้ว   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพรภวิษย์  ซองการ    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
   เด็กหญิงอาทิตยา  บุญชัย   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนนทกร  แดนขนาน  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

  เด็กหญิงสุนิษา  วงค์ราษฎร์  โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

 

 

 

 



ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ป ี

ชนะเลิศ   นายอนุสิทฐ์  เตวิน   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

นางสาวถารุจีย์  หัวนา   โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายจิรัชประชา  ใจช่ืน    โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม 

นางสาวนงนภัส  ขันธวิจารณ์  โรงเรียนภูซางวิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธวัชชัย  ยะทา   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

   นางสาวประณิดา  ปละวัง   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนรังสรรค์  มีสุข   โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 

   นางสาวนารรีัตน์  ต้องโพนทอง  โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 


