กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
รายการ
1
2
3
4
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค จัดการแข่งขัน ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวิทยาคม (สละสิทธิ์)
นครวิทยาคม
บ้านห้วยผึ้ง (สละสิทธิ์)
เทิงวิทยาคม (สละสิทธิ์)
ห้วยสักวิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม สันติคีรีวิทยาคม (สละสิทธิ์)
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (สละสิทธิ์)
ดรุณราษฎร์วิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายการ
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.4-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุ่มย่อย
1
2
3
4
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (สละสิทธิ)์ ป่าแดดวิทยาคม
บ้านห้วยผึ้ง
บุญเรืองวิทยาคม
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
พานพิทยาคม
บ้านเทอดไทย
ปล้องวิทยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม
พานพิเศษพิทยา
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พญาเม็งราย
สามัคคีวทิ ยาคม 2
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก (สละสิทธิ)์ ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
แม่ลาววิทยาคม
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
เทิงวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
แม่อ้อวิทยาคม
บ้านแซววิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
แม่เจดีย์วทิ ยาคม
วัดถ้าปลาวิทยาคม
ไม้ยาวิทยาคม
เวียงชัยวิทยาคม (สละสิทธิ)์
นุชนาถอนุสรณ์
เชียงแสนวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่จันวิทยาคม (สละสิทธิ)์
กฤษณาทวีวทิ ย์
สหศาสตร์ศึกษา
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
สันติวทิ ยา
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน (สละสิทธิ)์
เชียงรายวิทยาคม
เทศบาล 6
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ดอยงามวิทยาคม
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
นครวิทยาคม (สละสิทธิ)์
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ปล้องวิทยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
บ้านแซววิทยาคม
พญาเม็งราย
ห้วยสักวิทยาคม
พานพิทยาคม
วัดถ้าปลาวิทยาคม
ยางฮอมวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
พานพิเศษพิทยา
เชียงแสนวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม (สละสิทธิ)์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
แม่ลาววิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
สันติวทิ ยา
แม่สรวยวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน (สละสิทธิ)์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ
เชียงรายวิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
บ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
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แม่เจดีย์วทิ ยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
รายการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.
1-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุ่มย่อย
3
จัดการแข่งขัน
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

1
2
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
นครวิทยาคม (สละสิทธิ)์
ดอนชัยวิทยาคม
พานพิทยาคม (สละสิทธิ)์
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
สามัคคีวิทยาคม
แม่เจดีย์วิทยาคม
สามัคคีวิทยาคม 2
วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวิทยา
เชียงรายวิทยาคม
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จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอยงามวิทยาคม
ดอนชัยวิทยาคม
นครวิทยาคม (สละสิทธิ)์
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
ป่าแดดวิทยาคม (สละสิทธิ)์
สามัคคีวิทยาคม
พานพิทยาคม (สละสิทธิ)์
ห้วยสักวิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
วาวีวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
สันติวิทยา
แม่เจดีย์วิทยาคม
เชียงรายวิทยาคม
นุชนาถอนุสรณ์
เทศบาล 6
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จัดการแข่งขัน
สามัคคีวิทยาคม
นครวิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่ลาววิทยาคม
แม่เจดีย์วิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวิทยาคม
นครวิทยาคม (สละสิทธิ)์
เชียงรายวิทยาคม

4
จัดการแข่งขัน
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ (สละสิทธิ)์

จัดการแข่งขัน
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
วัดถาปลาวิทยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

จัดการแข่งขัน
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ (สละสิทธิ)์

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
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ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พญาเม็งราย (สละสิทธิ)์

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
-

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6

จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวิทยา
เชียงรายวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวิทยา
เชียงรายวิทยาคม
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จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
พานพิทยาคม (สละสิทธิ)์
พานพิเศษพิทยา
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
วัดแก่นเหนือวิทยา

จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
พานพิทยาคม (สละสิทธิ)์
พานพิเศษพิทยา
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง
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ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก (สละสิทธิ)์
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวิทยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

จัดการแข่งขัน
ราชประชานุเคราะห์ 15
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวิทยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
บุญเรืองวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ
การแข่งขันเดีย่ วระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดีย่ วระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดีย่ วระนาดทุม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดีย่ วระนาดทุม้ ม.4-ม.6

การแข่งขันเดีย่ วฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดีย่ วฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดีย่ วฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดีย่ วฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดีย่ วซอด้วง ม.1-ม.3

การแข่งขันเดีย่ วซอด้วง ม.4-ม.6

การแข่งขันเดีย่ วซออู้ ม.1-ม.3

การแข่งขันเดีย่ วซออู้ ม.4-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
1
จัดการแข่งขัน

2
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พานพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวทิ ยาคม
พานพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
พานพิทยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวทิ ยาคม
พานพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พานพิทยาคม
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวทิ ยาคม
พานพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
พานพิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวทิ ยาคม
พานพิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เม็งรายมหาราชวิทยาคม

3
จัดการแข่งขัน

4
จัดการแข่งขัน

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
บ้านแซววิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
บ้านแซววิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ลูกรักเชียงของ
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ลูกรักเชียงของ

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
บ้านแซววิทยาคม
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
บ้านแซววิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
บ้านแซววิทยาคม
จัดการแข่งขัน
-

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ลูกรักเชียงของ
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จัดการแข่งขัน
-

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ลูกรักเชียงของ
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ลูกรักเชียงของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ

1
การแข่งขันเดีย่ วจะเข้ ม.1-ม.3
จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การแข่งขันเดีย่ วจะเข้ ม.4-ม.6
จัดการแข่งขัน
สามัคคีวทิ ยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การแข่งขันเดีย่ วขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
2
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พานพิทยาคม

3
จัดการแข่งขัน

4
จัดการแข่งขัน
-

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พานพิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จัดการแข่งขัน
นุชนาถอนุสรณ์
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
กฤษณาทวีวทิ ย์
การแข่งขันเดีย่ วขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
พานพิทยาคม
บ้านแซววิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
การแข่งขันเดีย่ วขลุย่ เพียงออ ม.1-ม.3
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
ป่าแดดวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
พานพิทยาคม
การแข่งขันเดีย่ วขลุย่ เพียงออ ม.4-ม.6 ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สามัคคีวทิ ยาคม
บ้านแซววิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ม.1-ม.3
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ม.4-ม.6
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย

รายการ

1
การแข่งขันเดีย่ วสะล้อ ไม่ก๋าหนด
จัดการแข่งขัน
ช่วงชัน้
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
การแข่งเดีย่ วซึง ไม่ก๋าหนดช่วงชัน้
จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
การแข่งขันเดีย่ วขลุย่ พืน้ เมือง ไม่
จัดการแข่งขัน
ก๋าหนดช่วงชัน้
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
การแข่งขันวงดนตรีพนื้ เมือง ไม่
จัดการแข่งขัน
ก๋าหนดช่วงชัน้
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
การแข่งขันวงเครือ่ งสายวงเล็ก
จัดการแข่งขัน
ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสม
จัดการแข่งขัน
เครือ่ งสายเครือ่ งเดีย่ ว ม.1-ม.6
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
การแข่งขันวงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครือ่ งคู่ ม.1-ม.6 ไม่มี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
จัดการแข่งขัน
สามัคคีวทิ ยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

2
จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม

3
จัดการแข่งขัน
บ้านแซววิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

บ้านแซววิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จัดการแข่งขัน
บ้านแซววิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

จัดการแข่งขัน
พานพิทยาคม
วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

4
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พญาเม็งราย

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พญาเม็งราย

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พญาเม็งราย

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

จัดการแข่งขัน

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
แม่ตา๋ ตาดควันวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย

รายการ

1
จัดการแข่งขัน

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
สามัคคีวทิ ยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เชียงรายวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
สหศาสตร์ศึกษา
เชียงรายวิทยาคม
เทศบาล 6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ไม่มี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภท
จัดการแข่งขัน
ทีม ข ม.1-ม.6
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม

3
จัดการแข่งขัน
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

พานพิทยาคม
นุชนาถอนุสรณ์

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทชาย ม.1-ม.3

2
จัดการแข่งขัน

นครวิทยาคม
พานพิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
นุชนาถอนุสรณ์

บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
เชียงแสนวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จัดการแข่งขัน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 15
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
บ้านห้วยไร่สามัคคี
ป่าแดดวิทยาคม
พรพิกุลพิทยา
พานพิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 15
พานพิเศษพิทยา
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
วาวีวทิ ยาคม
บ้านแซววิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่ลาววิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
แม่สรวยวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
นุชนาถอนุสรณ์
ศิริมาตย์เทวี
วัฒนศึกษา

4
จัดการแข่งขัน
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เวียงแก่นวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
ไม้ยาวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม
กฤษณาทวีวทิ ย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทชาย ม.4-ม.6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
1
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงชัยวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สันติวทิ ยา
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงชัยวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวทิ ยา
เชียงรายวิทยาคม
คริสเตียนไพศาลศาสตร์

2
จัดการแข่งขัน
ดอยงามวิทยาคม
นครวิทยาคม
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
นุชนาถอนุสรณ์

3
จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
ศิริมาตย์เทวี
วัฒนศึกษา
วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
บ้านห้วยไร่สามัคคี
พรพิกุลพิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ไม้ยาวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
กฤษณาทวีวทิ ย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทหญิง ม.4-ม.6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.4-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
1
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงชัยวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
เชียงรายวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวทิ ยา
เชียงรายวิทยาคม

2
จัดการแข่งขัน
ดอยงามวิทยาคม
นครวิทยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
นุชนาถอนุสรณ์

บ้านห้วยผึง้
บ้านห้วยไร่สามัคคี
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม

จัดการแข่งขัน

บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม (สละสิทธิ)์
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
แม่จันวิทยาคม

นครวิทยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
วัฒนศึกษา
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม

3
จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
1
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงชัยวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวทิ ยา
คริสเตียนไพศาลศาสตร์
จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงชัยวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
เชียงรายวิทยาคม

2
จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
ศิริมาตย์เทวี
วัฒนศึกษา

บ้านห้วยผึง้
บ้านห้วยไร่สามัคคี
พรพิกุลพิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
บ้านแซววิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จัดการแข่งขัน

นครวิทยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
นุชนาถอนุสรณ์

3
จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
บ้านห้วยไร่สามัคคี
บ้านเทอดไทย
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม

จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.4-ม.6

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
1
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
สันติวทิ ยา
เชียงรายวิทยาคม

2
จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ศิริมาตย์เทวี
วัฒนศึกษา
จัดการแข่งขัน
ดอยงามวิทยาคม
นครวิทยาคม
พานพิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา
วาวีวทิ ยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
แม่ลาววิทยาคม
นุชนาถอนุสรณ์
ศิริมาตย์เทวี
วัฒนศึกษา

3
จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
บ้านแซววิทยาคม

จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
บ้านเทอดไทย
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
บ้านแซววิทยาคม

จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ไม้ยาวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ไม้ยาวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม
กฤษณาทวีวทิ ย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
รายการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4-ม.6

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
1
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวทิ ยา
เชียงรายวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เวียงชัยวิทยาคม
เชียงรายวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
สันติวทิ ยา
เชียงรายวิทยาคม

2
จัดการแข่งขัน
ดอยงามวิทยาคม
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
นุชนาถอนุสรณ์

จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่อ้อวิทยาคม
วัฒนศึกษา
จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม

3
จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยไร่สามัคคี
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก (สละสิทธิ)์
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จัดการแข่งขัน
ราชประชานุเคราะห์ 15
บ้านแซววิทยาคม
เชียงแสนวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
บ้านเทอดไทย
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงของวิทยาคม
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
พญาเม็งราย
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เวียงแก่นวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย

รายการ

1
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
จัดการแข่งขัน
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
สันติวทิ ยา
เชียงรายวิทยาคม
คริสเตียนไพศาลศาสตร์
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
จัดการแข่งขัน
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ดอนชัยวิทยาคม
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม 2
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา
เชียงรายวิทยาคม
การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่ ง
จัดการแข่งขัน
ลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สหศาสตร์ศึกษา
เชียงรายวิทยาคม

2
จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม
ศิริมาตย์เทวี
วัฒนศึกษา

บ้านห้วยผึง้
ราชประชานุเคราะห์ 15
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

จัดการแข่งขัน
ป่าแดดวิทยาคม
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม

3
จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
ราชประชานุเคราะห์ 15
จันจว้าวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
บ้านแซววิทยาคม
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จันวิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
ปล้องวิทยาคม
พญาเม็งราย
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ไม้ยาวิทยาคม
เด็กดีพิทยาคม
กฤษณาทวีวทิ ย์

จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
พญาเม็งราย
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เทิงวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
ลูกรักเชียงของ
เด็กดีพิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พานพิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 15
ลูกรักเชียงของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - ดนตรี
การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย

รายการ
การประกวดขับขานประสานเสียง
ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง
ม.4-ม.6

1
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม
จัดการแข่งขัน
ด๋ารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
สหศาสตร์ศึกษา

2
จัดการแข่งขัน

3
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
บ้านเทอดไทย
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์ (สละสิทธิ)์
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
นครวิทยาคม
บ้านเทอดไทย
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์ (สละสิทธิ)์

4
จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - นาฏศิลป์
รายการ
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุ่มย่อย
1
จัดการแข่งขัน
สามัคคีวทิ ยาคม
ห้วยสักวิทยาคม

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
สันติวทิ ยา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

-

พานพิทยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จัดการแข่งขัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
แม่สรวยวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ขุนตาลวิทยาคม

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
บ้านห้วยไร่สามัคคี
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จนั วิทยาคม (สละสิทธิ)์
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั

จัดการแข่งขัน

ขุนตาลวิทยาคม

-

เชียงแสนวิทยาคม
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จัดการแข่งขัน

4
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค

จัดการแข่งขัน
-

แม่เจดียว์ ทิ ยาคม
แม่สรวยวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เทศบาล 6

จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จนั วิทยาคม
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

-

จัดการแข่งขัน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ดารงราษฎร์สงเคราะห์

การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.4-ม.6

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

3
จัดการแข่งขัน

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดัไม่
บภาค
จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
ห้วยสักวิทยาคม

การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.1-ม.3

2
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค

จัดการแข่งขัน
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จนั วิทยาคม (สละสิทธิ)์
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จัดการแข่งขัน
-

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เทิงวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เทิงวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดัไม่
บภาค
จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
สันติคีรีวทิ ยาคม

จัดการแข่งขัน
สันติคีรีวทิ ยาคม
เชียงแสนวิทยาคม
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เทิงวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เทิงวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - นาฏศิลป์
รายการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุ่มย่อย
1
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
สันติวทิ ยา

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

2
จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
แม่สรวยวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
สามัคคีวทิ ยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
สหศาสตร์ศึกษา

บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
เชียงแสนวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
-

3
จัดการแข่งขัน

4
จัดการแข่งขัน
บุญเรืองวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดัไม่
บภาค
จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เชียงแสนวิทยาคม

ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายการ

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุ่มย่อย
1

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม .4-ม.6 ไม่มี
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
จัดการแข่งขัน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สันติวทิ ยา
ละครสั้นภาษาญีุน
ป่ ่ ม.4-ม.6
จัดการแข่งขัน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
จัดการแข่งขัน
ดารงราษฎร์สงเคราะห์
สามัคคีวทิ ยาคม
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 ไม่มี

2
จัดการแข่งขัน
พานพิทยาคม
วาวีวทิ ยาคม
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
แม่เจดียว์ ทิ ยาคม

3
จัดการแข่งขัน
ราชประชานุเคราะห์ 15
เชียงแสนวิทยาคม
แม่จนั วิทยาคม (สละสิทธิ์)
ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พานพิทยาคม
แม่สายประสิทธิศ์ าสตร์

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
แม่จนั วิทยาคม

4
จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (สละสิทธิ์)
เทิงวิทยาคม

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

กลุ่มการศึกษาพิเศษ
รายการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ม.1-ม.3

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
สามัคคีวิทยาคม 2
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
ดอนชัยวิทยาคม
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
สามัคคีวิทยาคม 2
เม็งรายมหาราชวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
จัดการแข่งขัน
ม.1-ม.3
ห้วยสักวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
จัดการแข่งขัน
ม.1-ม.3
ดอนชัยวิทยาคม
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ห้วยสักวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1จัดการแข่งขัน
ม.3
ห้วยสักวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
3
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
2
จัดการแข่งขัน

-

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
นครวิทยาคม
พานพิทยาคม

ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
แม่จันวิทยาคม (สละสิทธิ)์

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน

-

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
บุญเรืองวิทยาคม
พญาเม็งราย
ยางฮอมวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม
แม่ต๋าตาดควันวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน

-

-

จัดการแข่งขัน
พานพิทยาคม
พานพิเศษพิทยา

-

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
-

-

จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
-

-

จัดการแข่งขัน

-

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

4
จัดการแข่งขัน

จัดการแข่งขัน
ขุนตาลวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ยางฮอมวิทยาคม
เวียงแก่นวิทยาคม

จัดการแข่งขัน
-

จัดการแข่งขัน
-

กลุ่มการศึกษาพิเศษ
รายการ

1
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
จัดการแข่งขัน
ม.4-ม.6
สามัคคีวิทยาคม 2
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
จัดการแข่งขัน
ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
จัดการแข่งขัน
ม.4-ม.6
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เม็งรายมหาราชวิทยาคม

การจัดการแข่งขันแยกตามกลุม่ ย่อย
3
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
ราชประชานุเคราะห์ 15
แม่จันวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
แม่จันวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
พานพิทยาคม
แม่ลาววิทยาคม
จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขัน
2
จัดการแข่งขัน

4
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
พญาเม็งราย
จัดการแข่งขัน
ไม่จัดการแข่งขันและเป็นตัวแทนไประดับภาค
เวียงแก่นวิทยาคม
จัดการแข่งขัน
-

