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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ
แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ

1 บ้านแม่นาจร แม่นาจร 26 ก.ค. 61
2 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
3 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา
4 ศรีจอมทอง จอมทอง

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน 26 ก.ค. 61
2 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา
3 บ้านแม่นาจร แม่นาจร
4 สหมิตรวิทยา

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 บ้านนากลาง เบญจมิตร 26 ก.ค. 61
2 บ้านพุย ประจิมพัฒนา
3 บ้านแม่ศึก สามัคคี
4 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
5 บ้านแม่หอย แม่นาจร
6 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์

กรรมกำรไปดทูี ่รร.
1 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา
2 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 บ้านแม่แฮเหนือ พัฒนศึกษา 26 ก.ค. 61
2 บ้านผานัง ท่าผา-เทพนม
3 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
4 บ้านแม่ปาน สามัคคี

กรรมกำรไปดทูี ่รร.
1 สหมิตรวิทยา   *(เป็นตัวแทนระดับเขต) กัลยาณิวัฒนา

กรรมกำรไปดทูี ่รร.
1 ชุมชนต าบท่าผา ท่าผา-เทพนม
2 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี

กรรมกำรไปดทูี ่รร.
1 สหมิตรวิทยา     *(เป็นตัวแทนระดับเขต)

กรรมกำรไปดทูี ่รร.
1 บ้านผานัง ท่าผา-เทพนม
2 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
3 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

6. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ม.1-ม.3

7. กำรแขง่ขนักำรแสดงทำงวิทยำศำสตร(์Science Show) ป.4-ป.6

8. กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวทิยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 

9. กำรประกวดผลงำนสิ่งประดษิฐ์ทำงวิทยำศำสตร์    ป.1-ป.6

5. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์ ป.4-ป.6

รำยกำรแขง่ขนัวิทยำศำสตร์ 

1. กำรแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ป.4-ป.6

2. กำรแขง่ขนัอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3

3. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

4. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
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กรรมกำรไปดทูี ่รร.

1 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) โมคัลลาน
2 บ้านแม่ศึก สามัคคี

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 บ้านแม่หงานหลวง ประจิมพัฒนา 26 ก.ค. 61
2 ป่ากล้วยพัฒนา แม่สอย
3 บ้านสบแม่รวม แม่นาจร
4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เบญจมิตร
5 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
6 บ้านแม่ศึก สามัคคี
7 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
8 บ้านเนิน สามัคคี
9 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

10 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์
แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ

1 บ้านห้วยม่วงฝ่ังซ้าย แม่สอย 26 ก.ค. 61
2 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
3 บ้านแม่ซา แม่นาจร
4 บ้านแม่แฮเหนือ พัฒนศึกษา
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เบญจมิตร
6 บ้านผานัง ท่าผา-เทพนม
7 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
8 บ้านแม่ศึก สามัคคี
9 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี

10 บ้านเนินวิทยา สามัคคี
11 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
12 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 เทศบาลจอมทอง 1 อินทนนท์ 26 ก.ค. 61
2 บ้านห้วยม่วงฝ่ังซ้าย แม่สอย
3 บ้านแม่ซา แม่นาจร
4 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร
5 บ้านแม่แฮเหนือ พัฒนศึกษา
6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เบญจมิตร
7 บ้านผานัง ท่าผา-เทพนม
8 ออป.13 ท่าผา-เทพนม
9 บ้านแม่ศึก สามัคคี

10 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี
11 บ้านแม่ปาน สามัคคี

12. กำรแขง่ขนัเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทำงอัตรำร่อน ป.4-ป.6

13. กำรแขง่ขนัเครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ป.4-ป.6

10. กำรประกวดผลงำนสิ่งประดษิฐ์ทำงวิทยำศำสตร์     ม.1-ม.3

11. กำรแขง่ขนัเครื่องร่อนแบบเดนิตำม ป.1-ป.3
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ล ำดบั รำยกำรแขง่ขนั/โรงเรียนทีเ่ขำ้ร่วม เครือขำ่ย หมำยเหตุ

12 บ้านเนินวิทยา สามัคคี
13 ชุมชนบ้านช่างเค่ิง สามัคคี
14 สหมิตรวิทยา กัลยาณิวัฒนา

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 บ้านแม่ซา แม่นาจร 26 ก.ค. 61
2 บ้านแจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา
3 บ้านแม่ศึก สามัคคี
4 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี

แขง่ที ่รร.ไทยรัฐวิทยำ79ฯ
1 บ้านแม่ซา แม่นาจร 26 ก.ค. 61
2 ราชประชานุเคราะห์31 สามัคคี

14. กำรแขง่ขนัเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

15. กำรแขง่ขนัเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมติ ิ(3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3


