สรุ ป ผลกิจ กรรมแข่ง ข ัน
โรงเรี ย นห้อ งสอนศึก ษา ในพระอุป ถ ัมภ์ ฯ สพม. เขต ๓๔ (เชี ย งใหม่, แม่ฮ่อ งสอน)

งานศิล ปห ัตถกรรมน ก
ั เรี ย นในระด ับเขตพื นทีการศึก ษา คร งที
ั
68 ปี การศึก ษา 2561สหวิท ยาเขตดอยกองมู สํา น ก
ั งานเขตพื นทีการศึก ษาม ัธยมศึก ษาเขต 34
ณ โรงเรี ย นห้อ งสอนศึก ษา ในพระอุป ถ ัมภ์ ฯ
ระหว่า ง ว ันที 21 เดือ นก ันยายน พ.ศ. 2561

ลํา ด ับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรี ย ญ

อ ันด ับ

นก
ั เรี ย น

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา ศิรบ
ิ ญ
ุ มา
ที ๑

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทย ม.1-ม.3

79

เงิน

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทย ม.4-ม.6

75

เงิน

3

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

74

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายชวัลวิทย์ รวมมิตรสมัคร
ที ๒

1. นางสาวนราพร จรัสพรศิลป
ชัย

4

ภาษาไทย

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

77

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาววิไลลักษณ์ พรหมากาศ
ที ๒

1. นางสาวชนัญพร ณรงค์
ทิพย์

5

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

74

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวนางสาวมลวรัตถ์ เบญญา 1. นางสาวชืนชีวา กระบวน
ที ๒
พศุตม์
โชคชัย

6

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

64

7

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

87

ทอง

8

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

86

ทอง

9

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3

92

ทอง

10

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6

94

ทอง

11

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

81.2

ทอง

12

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ โคลงสีสุภาพ ม.4-ม.6

0

เข้าร่วม

4

1. นางสาววิไลพร หมอกมนต์สท
ิ ธิ

ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวปุรม
ิ พรรษ์ อุดรชมภู
ที ๒
รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงจิตตพร ศุภาโรจน์
ที ๑
ชนะเลิศ

1. นางสาวมัณฑลี จิตเจน
สุวรรณ

1. นางสาวชืนชีวา กระบวน
โชคชัย
1. นายศิรช
ิ ยั จิตสว่าง

1. นางสาวลักษิกา จิตเมตตาบริสท
ุ ธิ 1. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตุม
้ เจริญ
ที ๑
ชนะเลิศ

1. นางสาวนราพร จรัสพรศิลป
ชัย

1. นายทนง ธัญญเดชสกุล

1. นางสาวมัณฑลี จิตเจน
สุวรรณ
1. นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงปลืมฤดี แสงจันทร์ทวีกลู 1. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดง
ที ๑
2. เด็กหญิงสุทธิดา ไม่มช
ี ือสกุล
ดอย
1. นางสาวจิรนันท์ หว่าละ
2. นางสาวปิ ยะฉัตร แสนอ้าย

1. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดง
ดอย

13

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3

82

ทอง

5

1. เด็กหญิงณิชา วงค์มจั ฉา
2. เด็กหญิงรุง้ ไพลิน พิชต
ิ คนพาล

14

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6

85

ทอง

15

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

84

ทอง

16

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

75

เงิน

17

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงงเพียงขวัญ คําดา
2. เด็กหญิงสุชญ
ั ญา คําดา
3. เด็กหญิงเมธาสิทธิ ขันติเมธากุล

1. นายสมชาย ซอแอ
2. นายระวีศกั ดิ ช่างเย็บ

18

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์
ม.4-ม.6

91.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกมลชนก เบญจพงศา
2. นางสาวพันพัสสา กิตเิ ลิศ
3. นางสาวศิรน
ิ ดา แอนันท์

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว
2. นางอําภา ธนะปาน

19

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้ นคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ 84.25
ใช้ ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงชลกร สุทธเวช
2. เด็กหญิงนารีรตั น์ รัตนกุล
3. เด็กหญิงอลีนา ธิราช

1. นางสาวกวินทรา เจนปัญญา
2. นางณรฎา มธุรส

20

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้ นคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
ใช้ ม.4-ม.6

89.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวณัฐวิภา จงอมรรัตน์
2. นางสาวพัทธนันท์ พรถาวร
3. นางสาวศศิธร คําจิง

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว
2. นางอําภา ธนะปาน

21

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

82

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายภาคิน แก้วแท้
ที ๑
2. เด็กชายภูธเนษฐ์ ยิงนําสมัย

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว
2. นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กลุ

22

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายนิธิ ศิรบ
ิ ญ
ุ มา
ที ๑
2. นางสาวสิรภัทร ศรีเพ็ง

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว
2. นางอําภา ธนะปาน

23

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

64

24

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

70

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวปัญญาพร หว่างไม
ที ๑

1. นายณรงค์ศกั ดิ ขันธปราบ

25

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายชนาธิป อินต๊ะผ่าน
ที ๑
2. เด็กชายรชฏ ใหม่ตะ๊ วัน

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว
2. นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กลุ

26

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายกิตติพงษ์ รัศมีดาวโสภา

27

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงคุณญ
ั ญา เฉลิมผลวงศ์กลุ 1. นางกรุณา สมบูรณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวธีดารัตน์ สารประสิทธิ
ที ๒
ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงวรัญญา พานทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวศุภาพิชญ์ กวีวฒ
ั น์
ที ๑

ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงเอสเธอร์ ตระกุลพร
ที ๑
ประเสริฐ

1. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์
2. นางสาวมัณฑลี จิตเจน
สุวรรณ
1. นางสาวชนัญพร ณรงค์
ทิพย์
1. นางรัตก
ิ รานต์ สายจีน
1. นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กลุ

1. นายณรงค์ศกั ดิ ขันธปราบ

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว

28

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายอาทิตย์ ธิชานนท์สน
ั ติกลุ

29

คณิตศาสตร์

การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

70

เงิน

30

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

85.92

ทอง

31

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

87

ทอง

32

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

88.67

ทอง

33

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

83

ทอง

34

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3

-1

-

35

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวกมลลักษณ์ ชอบดี
ที ๑
2. นายปองพล พันตารักษ์
3. นางสาวพิมพิศา มุง่ เจริญ

1. นางสาวตรีตราภรณ์ ตันจี
2. นายสาธิต ชุมของ

36

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

85.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงญาณวดี ศรีสล้าง
ที ๑
2. เด็กหญิงธนพร วิไลจันทร์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์ ไพรอมรรัตน์

1. นายพิชญะ กันธิยะ

37

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกนกพร บุญญานาม
2. นางสาวณิชาวรรณ ชาติ
3. นายเนติชยั วงษ์ ชมภู

1. นายเอกรินทร์ พงษ์ เพชราภ
รณ์
2. นายสาธิต ชุมของ

38

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

81

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธนวัลย์ ปารมีรุง่ เรือง
2. เด็กหญิงพันพษา ถาวร

1. นางชุรีพร แสนอาษา

39

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายสมเพชร ไม่มช
ี ือสกุล
2. นายอาทิตย์ เจนภพกิจโสภณ

1. นายสาธิต ชุมของ
2. นายเอกรินทร์ พงษ์ เพชราภ
รณ์

40

สังคมศึกษา ศาสนาและ

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงงามพิศ หว่างไม

1. นางสาวเกษสุดา นิลสวิท

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายรณกร ชมพูวีรกุล
ที ๒
ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงวาทินี เทพกัน
2. นางสาวหทัยรัตน์ เเสนมะโน
3. เด็กหญิงอารีย์ ไม่มช
ี ือสกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวคัจฉนันทน์ ผดุงกิจ
ที ๒
2. นางสาวพิมพ์ลภัส วิจต
ิ ร
3. นางสาวอัจจิมา ขยันกิจ
ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงดุจกมล หว่างปอ
2. เด็กหญิงวิภา แสนคํา

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายธีรพงศ์ วงค์สาํ ราญ
ที ๑
2. นางสาวปัญญาพร หว่างไม
3. นางสาวฟ้ าใหม่ ปัญญาเยาว์
1. เด็กชายธีรยุทธ จันแค้น
2. นายพิสษ
ิ ฐ์ บร๊ะย่อ
3. เด็กชายสายแลง -

1. นางกรุณา สมบูรณ์
1. นายระวีศกั ดิ ช่างเย็บ
1. นางสาวนัยนา ดวงบาล

1. นายเอกรินทร์ พงษ์ เพชราภ
รณ์

1. นางบุษบง ชัยเทพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพร
เสถียรสุข
1. นางสาวตรีตราภรณ์ ตันจี

1. นางชุรีพร แสนอาษา

วัฒนธรรม

2. เด็กหญิงพิมพิดา เมืองเมา
3. เด็กหญิงมนรดา แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงวณิดา แก่เลาวือ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พนมไพร

41

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจันทร์ทอง ปร๊ะย่อ
2. นางสาวปภาวดี เลาหลือ
3. นางสาวมนทิพย์ เลาหลือ
4. นางสาวสายสมร พนมไพร
5. นางสาวอังคณา เลาหลือ

42

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

75

เงิน

43

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวญานิศา หิรณ
ั ย์สริ ม
ิ าศ
2. นางสาวฐิตน
ิ น
ั ท์ รัตนชัยเสมากุล
3. นางสาวพนัชกร แพน้อย
4. นางสาวหนึงฤทัย ส่าเหล่วา
5. นางสาวอรกานต์ ประดิษฐพันธ์

1. นายอนุชา การอ้วน

44

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงศิรวิ รรณ ชุมชัย

1. นางสาวรัตนาภรณ์ คํายอง

45

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

93

ทอง

46

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

68

ทองแดง

6

1. เด็กหญิงอภิสรา ไพรมุกดา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ พานทอง

1. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่

47

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

83

ทอง

6

1. นางสาวกันต์กมล ต่าดู
2. นางสาวบัณฑิตา ติณลักษณ์

1. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่

48

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวฐปนีย์ ใสสว่าง
2. นางสาวณัฐณิชา หล่อเกษมสุข
3. นางสาวปุณณภา จีแก้ว
4. นางสาวพนัชกร แพน้อย
5. นางสาววาสนา แซ่หลี
6. นางสาวสุจารี ไม่มช
ี ือสกุล
7. นางสาวสโรชา บร๊ะย่อ
8. นางสาวอติพร เจริญสุข
9. นางสาวเอาพร ไม่มช
ี ือสกุล
10. นางสาวไข่มก
ุ ไม่มช
ี ือสกุล

1. นางสาวรัตนาภรณ์ คํายอง
2. นางสาวเกษสุดา นิลสวิท
3. นายชัชวาล ขวาแซ้น

49

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายภูวนัตถ์ จรรยาโอฬาร
2. เด็กชายศุภกิตติ อนุศาสน์ผาติกลุ

1. นายปพนสรรค์ โสภา
2. นางสาวกรองทอง เง่าสุ

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวจันทร์จริ า สิงขรศิรเิ ดช
ที ๑
2. นายจารุพฒ
ั น์ เดชาปักษ์
3. เด็กหญิงปัทมพร มณี วลั ย์
4. เด็กชายมนตรี สาลี
5. นางสาวสินี ยอดแสง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวเกศรา เกียรติยงสง่
ิ า
ที ๒

1. นางสาวเกษสุดา นิลสวิท

1. นางสาวนันทิยา อินต๊ะปา
2. นางสาวอําภา เนตรเจริญ
ธรรม

1. นางสาวรัตนาภรณ์ คํายอง

วรรณ์
50

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

51

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงโสภา เมืองเมา
ที ๒

1. นางสาวชัชว์รวี พรมพิทกั ษ์

52

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวไข่มก
ุ ที ๑

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา

53

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

85

ทอง

54

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

89

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวกันตา ฉํามณี
ที ๒

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา

55

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงรติมา วรจารุวรรณ
ที ๑

1. นางสาวชัชว์รวี พรมพิทกั ษ์

56

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวนภัสวรรณ ปิ งตา
ที ๒

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา

57

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

75

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงทัตพิชา หทัยภัคณภัทร
ที ๑

1. นางสาวชัชว์รวี พรมพิทกั ษ์

58

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวศศิธร ธนกรสกุล
ที ๑

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา

59

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงจิตสุภา นาวิกวาณิชย์
ที ๑

1. นางสาวชัชว์รวี พรมพิทกั ษ์

60

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวสุขรินรัตน์ บุญดี
ที ๑

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา

61

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดียวซอด้วง ม.1-ม.3

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงศราสินีย์ สถิตเจริญกุล

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

62

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดียวซออู้ ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชญานิน แซ่หลู่

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

63

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดียวขลุย่ เพียงออ ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

64

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

85

ทอง

65

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนภัส นันทานนท์
2. นางสาวนิชา นันทโชติศริ ิ

1. นางสาวแสงส่า -

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงธัญญากานต์ กันทะวง
ที ๑
2. เด็กชายธันยธร คมเวช
3. เด็กชายพชร สุกสว่าง
4. เด็กหญิงศราสินีย์ สถิตเจริญกุล
5. เด็กชายสมิทธิชยั ปี ระกัน
6. เด็กชายเจษฏา อาริยะ
ชนะเลิศ

1. นายกิจกรณ์ บุญมา
2. นายชญานิน แซ่หลู่
3. นายทินากร ลักขพรรณ
4. นายนราวิชญ์ ปาลี

1. นางสาวกรองทอง เง่าสุ
วรรณ์
2. นายปพนสรรค์ โสภา

1. นางสาวชัชว์รวี พรมพิทกั ษ์

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล
2. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา
3. นางสาวชัชร์รวี พรมพิทกั ษ์

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชร์รวี พรมพิทกั ษ์
3. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา

5. นางสาวนุชนาฏ เจนปัญญา
6. นายปฏิพล ธีรกิจโชติการ
66

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข ม.1-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

67

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3

86

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายองครักษ์ จันทร์เดียว
ที ๑

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

68

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายไกรวิชย์ ดําเกิงธารา
ที ๒

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

69

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

80

ทอง

70

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

-1

-

71

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

79

เงิน

72

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

80

ทอง

6

1. นายกิจกรณ์ บุญมา
2. เด็กชายกิตตินน
ั ท์ สุนน
ั ทา
3. นางสาวขวัญจิรา อนันตา
4. นางสาวจตุพร มณ?นม
5. นายจิรภัทร ไชยศร
6. นายชญานิน แซ่หลู่
7. นางสาวชูใจ หว่างปอ
8. เด็กหญิงณภัทร ผาติยะวงค์
9. นายทินากร ลักขพรรณ
10. นางสาวธนรดี เมืองเมา
11. นางสาวธนิสรา อัมพรดล
12. นายนราวิชญ์ ปาลี
13. นายนาวิน ติวน
ั
14. นางสาวนุชนาฏ เจนปัญญา
15. นางสาวบุษรา ก่อเกิดวนา
16. นายปฏิพล ธีรกิจโชติการ
17. เด็กหญิงปรีญารัตน์ ตะธรรมมา
18. เด็กชายพัทธนันท์ ระเบียบ
พร้อม
19. เด็กชายภาคิน แห้วเพ็ชร
20. เด็กชายภูผา 21. เด็กชายวัฐจักร จันจร
22. เด็กหญิงศราสินีย์ สถิตเจริญกุล
23. เด็กหญิงศิรวิ รรณ ชุมชัย
24. นางสาวศุภลักษณ์ แจ่มใส
25. นางสาวสุธาวัลย์ แซ่หาง
26. นางสาวสุนน
ั ทา บัณฑิตเทอด
สกุล
27. เด็กชายอนุพงศ์ ตาจุมปา
28. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั
29. นางสาวอัมพร สว่างปัญญษโพธิ
30. นายเอกรัตน์ 31. เด็กชายไชยวัฒน์ คล้ายวิเชียร

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล
2. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา
3. นางสาวชัชร์รวี พรมพิทกั ษ์
4. ดร.ประสิทธิ คําเติก
5. พันจ่าเอกอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่
6. สิบเอกอภิวฒ
ั น์ ทองรุง่
7. จ.ส.อ.ทิวากร ใจแก้ว
8. พระอนุชา การอ้วน

1. เด็กหญิงสุขาดา มณฑนม

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

1. นางสาวปภาวี สิงขรสิรเิ ดช

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายกิตตินน
ั ท์ สุนน
ั ทา
ที ๒

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

5

1. นายทัตเทพ ผดุงกิจ

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

73

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

75

เงิน

74

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

-1

75

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

76

ศิลปะ-ดนตรี

77

5

1. เด็กหญิงพลอย -

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

-

1. นางสาวปภาวดี เลาหลือ

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

-1

-

1. เด็กชายณัฐ โชติภาคิน

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

82

ทอง

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธัญญากานต์ กันทะวง

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

78

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวเกศรา เกียรติยงสง่
ิ า

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

79

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กชายวัฐจักร จันจร

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

80

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

80

ทอง

1. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

81

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงปรีญารัตน์ ตะธรรมมา

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

82

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนุชนาฏ เจนปัญญา

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

83

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครืองลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณภัทร ผาติยะวงค์
2. เด็กชายนิตพ
ิ ล วีระวงค์
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์ ตะธรรมมา
4. เด็กชายพงศภัค จันทรบุตร
5. เด็กชายพัทธนันท์ ระเบียบพร้อม
6. เด็กหญิงลภัส เกิดทวีกจิ
7. เด็กหญิงศราสินีย์ สถิตเจริญกุล
8. เด็กหญิงศิรวิ รรณ ชุมชัย
9. เด็กหญิงสุวนา สกุลมุกดา
10. เด็กชายเจษฏา อาริยะ
11. เด็กชายเฉลิมเกียรติ พานทอง
12. เด็กชายไชยวัฒน์ คล้ายวิเชียร

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล
2. ศ.ดร.ทิวากร ใจแก้ว
3. ศ.ดร.ประสิทธิ คําเติก
4. สิบโทอนุชา การอ้วน

84

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครืองลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายกิจกรณ์ บุญมา
2. นายจิรภัทร ไชยศร
3. นายชญานิน แซ่หลู่
4. นายทินากร ลักขพรรณ
5. นางสาวธนิสรา อัมพรดล
6. นายนราวิชญ์ ปาลี
7. นายนาวิน ติวน
ั
8. นางสาวศิรน
ิ ทิพย์ เรือนศักดิ
9. นางสาวศุภลักษณ์ แจ่มใส
10. นางสาวสุนน
ั ทา บัณฑิตเทอด
สกุล
11. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชร์รวี พรมพิทกั ษ์
3. นายณัฐพงษ์ ชํานาญตา
4. นายประสิทธิ คําเติก

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายนราวิชญ์ ปาลี
ที ๒

5

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล

12. นายเอกรัตน์ 85

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายจักรพันธุ์ นันทิวริ ยิ ะชัย
2. เด็กหญิงทิฆมั พร พระจันทร์ศรี
สกุล
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ธัญจินดากุล
4. เด็กชายนฤเดช ศิรยิ านนท์
5. เด็กชายนิธก
ิ ร 6. เด็กหญิงปภานัน กิตติศริ พ
ิ งค์
7. เด็กหญิงลูกขวัญ 8. นางสาวส่วยอุง่ 9. เด็กชายหลาวแสง 10. เด็กชายเจริญทรัพย์ ทํามีภกั ดิี

1. นายธรรมธัช ป๋ าวงค์
2. นางสาวพีรพรรณ เทียม
จันทร์
3. นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน

86

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกานต์ธด
ิ า อุประ
2. นายชัญญา 3. นายฌาณทิพย์ ปันทวัง
4. นายทักษ์ อภิวะ
5. นางสาวนวลจันทร์ 6. นางสาวนันทฉัตร ดีเลิศ
7. นางสาววีร์วรีย์ แต้มสีคราม
8. นายศุภกิตติ สกุลมหาทรัพย์
9. นายสมชาย 10. นางสาวไพรพรรณ เวทย์นุวงค์

1. นายธรรมธัช ป๋ าวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ กันทะ
วงษ์
3. นางศิรพ
ิ ร อําพันธ์ศรี

87

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชัชวาลย์ พิทกั ษ์
2. นายชัยสิทธ์ ทรัพย์พญาไทย
3. นายพจนินท์ ศิรริ ตั น์
4. นายพรรษกร ใจสม
5. นายไกรวิชย์ ดําเกิงธารา

1. นายทินกร สถิตเจริญกุล
2. นายอภิวฒ
ั น์ ทองรุง่

88

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

90.8

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกัญญาภัค งามพิมลศรี

1. นางสาวพีรพรรณ เทียม
จันทร์

89

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

75

เงิน

90

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

89.31

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงพัฒน์นรี เอียมอาภรณ์

1. นางสาวจารุวรรณ กันทะ
วงษ์

91

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

88.98

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวทิชากร กิจบํารุง

1. นางจิรนันท์ คันธีสาร

92

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

78

เงิน

93

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

85

ทอง

94

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

-1

-

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวธนิสรา อัมพรดล
ที ๑

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายกิตติธชั ทวานุรกั ษ์
ที ๒
ชนะเลิศ

1. นางกุลธิดา กิตศ
ิ รี

1. นายชัชวาลย์ ขวาแซ้น

1. นางสาวพชรพร อําพัน

1. นางศิรพ
ิ ร อําพันธ์ศรี

1. เด็กหญิงนภัสสร พนาสันติคณ
ุ
2. เด็กหญิงศศิธร แพงคํา

1. นางสาวสุชาดา กรชูโชค

95

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวชุตก
ิ าญจน์ เล็กภิญโญ
2. นางสาวปวีณ์นุช มงคล

96

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพืออาชีพภาษาญีปุ่ น ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวศิรน
ิ ทิพย์ เรือนศักดิ
ที ๑
2. นางสาวอวิสรา โคเบนท์

1. นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัย
กุล

97

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่าเรืองจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

75

เงิน

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวหลู่ ไม่มช
ี ือสกุล
ที ๑
2. นางสาวอรกัญญา ทรัพย์พยาไทย

1. นางสาวปานหทัย ประสาน
สุข

98

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่าเรืองจากภาพภาษาญีปุ่ น ม.4-ม.6

82

ทอง

99

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสันภาษาจีน ม.4-ม.6

72.32

เงิน

ชนะเลิศ

1. นายตุลธร วาสินธ์
2. นายเฉลิมชัย อิมสงวน

1. นางสาวสุชาดา กรชูโชค

1. นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัย
กุล

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวคําหลู่ ไม่มช
ี ือสกุล
1. นางสาวปานหทัย ประสาน
ที ๒
2. นางสาวพรทิพย์ ธรรมชืน
สุข
3. นายพีรพัฒน์ มังคลาด
4. นางสาววรนุช ศิรพ
ิ งษ์ ฤดี
5. นางสาววรรณณัส ชูเกียรติดงดอย

100 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวแสงดาว ไม่มช
ี ือสกุล

101 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

85

ทอง

102 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

83

ทอง

4

1. นายศิรเิ วช รัตนศาสตร์ชาญ

1. นางพัณณิณ แพ่งสุภา

103 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

89.97

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณัฐวดี เมืองเมา
2. เด็กหญิงรัตนมณี กิจทาทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา เมืองเมา

1. นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน
2. นางสาวนราพร เดชมงคล
พิพฒ
ั น์

104 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

91.97

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจิตราภรณ์ เขิงภัคดี
2. นางสาวพวงทอง ไตรเมฆนิกร
3. นางสาววรัญญา ปร๊ะย่อ

1. นางสาวชนัญพร ณรงค์
ทิพย์
2. นางสาวรัชนี วงค์ตะวัน

105 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตน
ู เรืองสัน (Comic Strip) ม.1-ม.3

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปุณยวีร์ อําพันธุ์
2. นางสาววรัญญา ชัยเสนา

1. นายปิ ยพล คันทะ
2. นางภาวิณี พรมฟัง

106 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตน
ู แอนิเมชัน (2D Animation) ม.1-ม.3

70

เงิน

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณฤทัย รัตนวารี
2. เด็กหญิงนัทมน ธรรมขันท์

1. นายปิ ยพล คันทะ
2. นางสาวจันทนา สุปิณะ

107 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิงของเครืองใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กชายจตุรภัทร ศิรริ กั ษ์
ที ๒
2. เด็กชายชยณัฐ พรรณสุข

1. นายประกิจ ผาติจริ โชติ
2. นายปิ ยพล คันทะ

108 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิงของเครืองใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวณัฐธิดา ไชยศร

1. นายประกิจ ผาติจริ โชติ

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงณัชชา พานทอง
ที ๒
2. เด็กชายเอสรา ทรัพย์ทวีเวทย์

1. นางปานหทัย ประสานสุข
1. นางศิรพ
ิ ร อําพันธ์ศรี

ที ๒

2. นางสาวสุภสั สรา วรรณประเสริฐ

ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงปราณปริยา ชุมพล
ที ๒
2. เด็กหญิงพิชารัตน์ ศิรธิ ญ
ั ญาวร
โชติ

2. นายปิ ยพล คันทะ

109 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

60

110 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายจันทร์ บุญธรรม
2. นายรัชพล ซอแอ

1. นายประกิจ ผาติจริ โชติ
2. นายปิ ยพล คันทะ

111 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวปทิตตา พรหมสิทธิ
2. นายปองพล พันตารักษ์

1. นายปิ ยพล คันทะ
2. นายพีรศักดิ อิทธิศกั ดิธน
เดช

112 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

-

-

-

113 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

-1

-

114 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

70

เงิน

ชนะเลิศ

1. นางสาวกมลลักษณ์ ชอบดี
2. นายธีรภัทร จันทราช

1. นายพีรศักดิ อิทธิศกั ดิธน
เดช
2. นายปิ ยพล คันทะ

115 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชนกานต์ ประสานสุข
2. นายศุภณัฐ ภวภาคภูมิ

1. นายประกิจ ผาติจริ โชติ
2. นางสาวจันทนา สุปิณะ

116 คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

-1

-

117 คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

90.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจันทกานต์ สรานทท์วชั ร 1. นายประกิจ ผาติจริ โชติ
กุล
2. นายปิ ยพล คันทะ
2. นางสาวมินฑิตา ประดินธากุล
3. นางสาวสริตา อุประ

118 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

85

ทอง

119 หุน
่ ยนต์

การแข่งขันหุน
่ ยนต์ระดับพืนฐาน ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกนกพร มงคลกาวิล
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วรเดช
พิพฒ
ั น์โชติ
3. เด็กหญิงสาริลดา กาฬบุตร

1. นายธนกฤต เลิศลํา
2. นายณรงค์ศกั ดิ ขันธปราบ

120 หุน
่ ยนต์

การแข่งขันหุน
่ ยนต์ระดับพืนฐาน ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวทิชากร บุตรซาว
2. นางสาวรุง่ ระวิน ยองสุวรรณ์
3. นางสาวสุรภา ศิรภ
ิ วู นัยถ์

1. นายธนกฤต เลิศลํา
2. นางอัญชลี เลิศลํา

121 การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน ม.1-ม.3

71.66

เงิน

ชนะเลิศ

1. นายกิตติพน
ั ธ์ ฟองอารมณ์
2. นายวิชยั ไม่มช
ี ือสกุล
3. นายศรีวรรณ ไม่มช
ี ือสกุล

1. ว่าทีร้อยตรีทวิ ากร ใจแก้ว
2. นายสุรพล ยศกําจาย

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายจักรภัทร คูโ่ ชค
ที ๒
2. นางสาวมรกต หวานซึง

1. นายประกิจ ผาติจริ โชติ
2. นายปิ ยพล คันทะ

1. นางภาวิณี พรมฟัง
2. นายประกิจ ผาติจริ โชติ

122 การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน ม.4-ม.6

84.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวนําทิพย์ ไม่มช
ี ือสกุล
ที ๑
2. นางสาวศิวพร พงศ์พฒ
ั น์ธนากุล
3. นางสาวอรอนงค์ ฤทธิเดชไพร
ศาล

1. นายสุรพล ยศกําจาย
2. นายยศ ธูปทองดี

123 การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

82.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายพงษ์ เพชร แซ่เลาเฒ่า
ที ๑
2. เด็กชายพัชรพล ปร๊ะย่อ
3. เด็กชายเทิดพิทกั ษ์ เลาหลือ

1. นายยศ ธูปทองดี
2. นายสุรพล ยศกําจาย

124 การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

80.1

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวปองทิพย์ พงศ์หทัยพร
ที ๒
2. นางสาวสริดา สว่างธรรมศรี
3. นายอนุพงษ์ เดชไพรพนา

1. นายสุรพล ยศกําจาย
2. นายยศ ธูปทองดี

125 การงานอาชีพ

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

84

ทอง

126 การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน ม.1-ม.3

90.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงพรนัชชา สมบูรณ์ ชยั
ที ๑
2. เด็กหญิงพุธต
ิ า มหาหงห์
3. เด็กหญิงวราภรณ์ จันทราภรณ์

1. นายยศ ธูปทองดี
2. นางสาวมยุรีย์ คําจันทร์

127 การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวณัฐการณ์ ไพรชนานันท์
ที ๒
2. นางสาวสิรก
ิ านต์ หาญดี
3. นางสาวสุทธิลกั ษณ์ กวางทู

1. นางสาวมยุรีย์ คําจันทร์
2. นางพัชรินทร์ จุย้ สําราญ

128 การงานอาชีพ

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

91

ทอง

129 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร นําพริก ผักสด เครืองเคียง ม.1-ม.3

80

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์ สิรม
ิ หาโอสก
ที ๒
2. เด็กหญิงกาญน์พช
ิ ชา ตาแก้ว
3. เด็กหญิงชนาภัทร คําทา

1. นางทิพย์ภวรรณ วงษ์ สข
ุ
2. นางพัชรินทร์ จุย้ สําราญ

130 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร นําพริก ผักสด เครืองเคียง ม.4-ม.6

81

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวชนรดี เมืองเมา
ที ๑
2. นางสาวชูใจ หว่างป่ อ
3. นางสาวสุธาวัลย์ แซ่หาง

1. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัยกาญ
จน์
2. นางทิพย์ภวรรณ วงษ์ สข
ุ

131 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพือสุขภาพ ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจณัญญา บุญทาทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศิรยิ านนท์
3. เด็กหญิงโชติรส หว่างไม

1. นางทิพย์ภวรรณ วงษ์ สข
ุ
2. นายพงศกร บุญมา

132 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพือสุขภาพ ม.4-ม.6

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายจีรภัทร ฤทธิบํารุง
2. นายชวลิต วงศ์ประเสริฐ
3. นายปริญญา เวียงคํา

1. นายพงศกร บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัยกาญ
จน์

5

ชนะเลิศ

1. นายทัตเทพ ผดุงกิจ
2. นางสาวธิดา 3. นางสาวลลิตา กมลศุภกรกูล

1. เด็กหญิงจิตรกัญญา เดชวิไลเลิศ
2. เด็กหญิงประกายทิพย์ แฮหมือ
3. เด็กหญิงอนัญพร ดีมา

1. นายพงศกร บุญมา
2. นางสาวมยุรีย์ คําจันทร์

1. นายพงศกร บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัยกาญ
จน์

