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

งานศิล ปห ัตถกรรมน ก
ั เรี ย น ระด ับเขตพื นทีการศึก ษา คร งที
ั
67 ประจํา ปี การศึก ษา 2560 ส ังก ัดเขตพื นทีการศึก ษาม ัธยมศึก ษา เขต 34 กลุ่ม ดอยกองมู
ณ โรงเรี ย นห้อ งสอนศึก ษา ในพระอุป ถ ัมภ์ ฯ
ระหว่า ง ว ันที 20-22 เดือ น ก ันยายน พ.ศ. 2560

ลํา ด ับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรี ย ญ

อ ันด ับ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทย ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทย ม.4-ม.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

3

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรืองตามแนว PISA ม.1-ม.3

74

เงิน

4

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรืองตามแนว PISA ม.4-ม.6

77

5

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

6

ภาษาไทย

7

นก
ั เรี ย น

ครู

1. เด็กหญิงธีร์จุฑา ศิรบ
ิ ญ
ุ
1. นางสาวนาริตา ชู
มา
เกียรติดงดอย
1. นายประกาย
กาล ประสานสุข

1. นายศิรช
ิ ยั จิตสว่าง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กหญิงรินลดา ชอบ
ขุนเขา

1. นางสาวนราพร เดช
มงคลพิพฒ
ั น์

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวหยาด
พิรุณ ไม่มช
ี ือสกุล

1. นางสาวชนัญ
พร ณรงค์ทพ
ิ ย์

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงลักษิกา จิต
เมตตาบริสท
ุ ธิ

1. นางสาวกมล
ทิพย์ แก้วทิตย์

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวคําแลง ไม่มช
ี ือ 1. นางสาวนาริตา ชู
สกุล
เกียรติดงดอย

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3

95

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงกมล
ลักษณ์ ตุม
้ เจริญ

1. นางสาวมัณฑลี จิต
เจนสุวรรณ

8

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6

91.33

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นายทนง ไม่มช
ี ือสกุล

1. นางรจิตแก้ว ประวีณ
ชัยกุล

9

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

63.25 ทองแดง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กหญิงวาทินี เทพกัน
2. เด็กชายศุภ

1. นางสาวนราพร เดช
มงคลพิพฒ
ั น์

กิตติ อนุศาสน์ผาติกลุ

10

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6

11

ภาษาไทย

12

กิตติ อนุศาสน์ผาติกลุ
3. เด็กหญิงสุชาณัฐ สุข
โพธิญาณ

2. นางสาวกมล
ทิพย์ แก้วทิตย์

76.25

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวคัจฉ
นันทน์ ผดุงกิจ
2. นางสาวพิมพ์
ลภัส วิจต
ิ ร
3. นางสาวศิรน
ิ ดา แอ
นันท์

1. นางสาวชืน
ชีวา กระบวนโชคชัย
2. นางสาวมัณฑลี จิต
เจนสุวรรณ

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

81

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงจิรา
พรรณ กระบวนโชคชัย
2. เด็กหญิงชนิตา รติ
ประภาภัทร

1. นางสาวสุจรัสศรี ปิ น
ตาดง
2. นางรจิตแก้ว ประวีณ
ชัยกุล

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวจิรนันท์ หว่าละ 1. นายศิรช
ิ ยั จิตสว่าง
2. นางสาวปิ ยฉัตร แสน
2. นางสาวชนัญ
อ้าย
พร ณรงค์ทพ
ิ ย์

13

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3

95

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงกนิษฐา สุทา
มัน
2. เด็กหญิงพนัชกร แพ
น้อย

14

ภาษาไทย

การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6

78

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นายธีรพงศ์ วงค์สาํ ราญ 1. นางสาวชนัญ
พร ณรงค์ทพ
ิ ย์

15

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

74

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงฉัตรรัตน์ติ
กรณ์ หลักฐาน

1. นายณรงค์ศกั ดิ ขันธ
ปราบ

16

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

70

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวพันพัสสา กิติ
เลิศ

1. นางศรุตา เฉลิมผล
วงศ์กลุ

17

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

81.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวสุจรัสศรี ปิ น
ตาดง
2. นางสาวชืน
ชีวา กระบวนโชคชัย

1. เด็กหญิงจิรนันท์ อนุชยั 1. นายณรฏา มธุรส
2. เด็กหญิงนันทิ
2. นายระวีศกั ดิ ช่างเย็บ
กานต์ จันทร์โอภาส
3. เด็กหญิงวชิรา สุนทร

พินิจ
18

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

88.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวชนาพร ทรัพย์
บริบญ
ุ กิจ
2. นางสาวสิรภัทร ศรีเพ็ง
3. นางสาว
อโณทัย วิทยาการยุทธกุล

1. นางอําภา ธนะปาน
2. นายสมชาย ซอแอ

19

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้ น
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

78.4

เงิน

4

1. เด็กหญิงณัฐณิ
ชา ยอดดี
2. เด็กหญิงณิชา
วรรณ ชาติ
3. เด็กหญิงสลิล อุน
่ นุช

1. นายณรงค์ศกั ดิ ขันธ
ปราบ
2. นายระวีศกั ดิ ช่างเย็บ

20

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้ น
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

85.2

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นายชวลิต วงศ์
ประเสริฐ
2. นายนิธิ ศิรบ
ิ ญ
ุ มา
3. นายสุกจิ วงค์แจ่ม

1. นายสมชาย ซอแอ
2. นางอําภา ธนะปาน

21

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4ม.6

-1

-

1. เด็กชายวริศรา บุญ
เรือง
2. นางสาวศศิกานต์ เมือง
เมา

1. นายสมชาย ซอแอ
2. นายสุบน
ิ เครือแก้ว

22

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

28

เข้าร่วม

5

1. เด็กชายศุภกร ไม่มช
ี ือ
สกุล

1. นายสุขชัย เฉลิมผล
วงศ์กลุ

23

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

34

เข้าร่วม

5

1. นายกิตติพงษ์ รัศมีดาว 1. นางรัตก
ิ รานต์ สาย
โสภา
จีน

24

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กชายชนาธิป อินต๊ะ 1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว
ผ่าน
2. นางณรฏ มธุรส
2. เด็กชายรชฏ ใหม่ตะวัน

25

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายไมตรี ชนาวีร

1. นายสุบน
ิ เครือแก้ว

26

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

88

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงคุณ ั
ญญา เฉลิมผลวงศ์กลุ

1. นายสุขชัย เฉลิมผล
วงศ์กลุ

27

คณิตศาสตร์

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

28

วิทยาศาสตร์

29

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

84.17

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

80

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวฐิตริ ตั น์ วีราจร
รย์
2. นางสาวธัญญธร นาค
วงษ์
3. นายอธิวฒ
ั น์ โสภาพันธ์

1. นางสาวตรีตราภ
รณ์ ตันจี
2. นางพรรษชล ดารา
รัตติกาล

30

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกนกพร บุญ
ญานาม
2. เด็กหญิงพรปวีร์ ชยุต
พงศ์
3. เด็กหญิงวชิราพร ไชย
โรจน์

1. นางบุษบง ชัยเทพ
2. นางสาวจันทร์
เพ็ญ ไพรเสถียรสุข

31

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายฐาปนา กิจธเนศ
2. นายปัญจพล มณี จน
ั ทร์
3. นายพิพฒ
ั นพล สุ
ปัญญาวิโรจน์

1. นางสาวตรีตราภ
รณ์ ตันจี
2. นางพรรษชล ดารา
รัตติกาล

32

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวกุลฑิรา เมฆิน
2. นางสาวพิมพ์ลภัส
ขาตา
3. นางสาววรรณกานต์
ใจคําลือ

1. นายธนกฤต เลิศลํา
2. นายนางอัญชลี เลิศ
ลํา

33

วิทยาศาสตร์

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

88

ทอง

1. เด็กชายนวพรรษ ชน
มุนี
2. นายศิวกร วงศ์
ประเสริฐ
3. เด็กชายเนติชยั วงษ์ คาํ
ภู

1. นายพิชญะ กันธิยะ
2. นางบุษบง ชัยเทพ

ชนะเลิศ

1. นางสาวพิมพิศา มุง่
เจริญ

1. นางกรุณา สมบูรณ์

1. เด็กชายธนทัต จันทร์
1. นางบุษบง ชัยเทพ
เพ็ญ
2. นางสาวจันทร์
2. เด็กหญิงรักชนก ตุน
่ คํา เพ็ญ ไพรเสถียรสุข
3. เด็กหญิงเวธนี เคลือ
ญาติ

34

วิทยาศาสตร์

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

62

ทองแดง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นายณัฐวุฒิ เดชไพร
พนา
2. นายประดินน
ั ท์ ปัญญา
วงค์
3. นายสมยศ ไม่มช
ี ือสกุล

1. นายพิชญะ กันธิยะ
2. นางบุษบง ชัยเทพ

35

วิทยาศาสตร์

การประกวดผลงานสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

-1

-

36

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

77

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กชายชัยวัฒน์ ทิพย์
เนตร
2. เด็กชายวีรวุฒิ วงศ์สุ
วรรณ์

1. นางสาวตวงทอง ไชย
ลาม
2. นางสาวอิงค
ปรัช นิยมไทย

37

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครืองบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

74

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กชายธนวัฒน์ เขิงภัค 1. นายสุรพงษ์ ประวีณ
ดี
ชัยกุล
2. เด็กชายพงศภัค คงแจง 2. นายภานุพงศ์ ไชย
สกูล

38

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

92.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงงามพิศ หว่าง
ไม
2. เด็กหญิงมนทิพย์ เลา
หลือ
3. เด็กหญิงมนรดา แซ่
โซ้ง
4. เด็กหญิงศรัญญา พนม
ไพร
5. เด็กหญิงสายสมร พนม
ไพร

1. นางสาวเกษสุดา นิลส
วิท
2. นางสาวรัตนาภ
รณ์ คํายอง

39

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

91.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกัลยา เลาซาง
2. นางสาวกานต์
ธิดา พนมไพร
3. นางสาวจันทร์ทอง
บร๊ะย่อ
4. นางสาวปภาวดี เลา
หลือ
5. นางสาวอังคณา เลา
หลือ

1. นางสาวรัตนาภ
รณ์ คํายอง
2. นางสาวเกษสุดา นิลส
วิท

40

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

77

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กหญิงจีรนันท์ จิโน
2. เด็กหญิงณภัทร ยอด

1. นางสาวนันทิยา อิน
ต๊ะปา

มันคง

2. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่

มันคง
2. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่
3. เด็กหญิง
สุชญา กัมปนาทวุฒก
ิ ลุ
4. เด็กหญิงหนึงฤทัย ส่า
เหล่วา
5. เด็กชายเจริญศักดิ พิลา
ศพูนผล
41

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกมล
1. นายอนุชา การอ้วน
ชนก เบญจพงศา
2. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่
2. นางสาวจิตราภรณ์ เขิง
ภักดี
3. นางสาวธีดารัตน์ สาร
ประสิทธิ
4. นางสาวนันท์นภัส ใจ
หล้า
5. นางสาวอัจจิมา ขยันกิจ

42

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

76

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กหญิงสิรน
ิ ิล เหลือง
เงิน

1. นายทักษกร เพ็ญมณี

43

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวคําหมาย ไม่มี
ชือสกุล

1. นางณัธวลัณน์ แก้ว
ปิ ยรัตน์

44

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

91.66

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายกิจกรณ์ บุญมา
2. เด็กหญิงทิชากร บุตร
ซาว

1. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่
2. นางสาวอําภา เนตร
เจริญธรรม

45

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

78.66

เงิน

6

1. นายกันต์กมล ต่าดู
2. นางสาวกัศมา โพธิขุน

1. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่
2. นางสาวอําภา เนตร
เจริญธรรม

46

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

81

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกนิษฐา สุทา
1. นายอภิสท
ิ ธิ ทองรุง่
มัน
2. นายชัชวาลย์ ขวา
2. นางสาวณัชญา รัตตกุล แซ้น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา หล่อ
เกษมสุข
4. นางสาวนิชา ไม่มช
ี ือ
สกุล
5. นางสาวปุณณภา จีแก้ว
6. เด็กหญิงพนัชกร แพ

น้อย
7. เด็กหญิงอาภาภ
รณ์ ไม่มช
ี ือสกุล
8. นางสาวอาภาสิริ อรัญ
ภูมิ
9. เด็กหญิงแก้วตา ไม่มี
ชือสกุล
10. นางสาวไข่มก
ุ ไม่มี
ชือสกุล
47

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนภัส นันทา
นนท์
2. นางสาวศิวพร ไม่มช
ี ือ
สกุล

1. ว่าทีร้อยเอกรุง่ จัน
เดียว
2. นายปพนสรรค์ โสภา

48

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวจิงป้ าง ไม่มช
ี ือ
สกุล
2. นายพลกฤต ปัญญาคํา

1. นางสาวกรอง
ทอง เง่าสุวรรณ์
2. นายธนาชัย แก้วไทร
หงวน

49

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวรุง่ ระวิน ยองสุ
วรรณ์

1. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์

50

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวธนภร ธนภัทร
นันต์

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญ
ตา

51

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

70

เงิน

4

1. เด็กหญิงวชิรา สุนทร
พินิจ

1. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์

52

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวปทิตตา พรหม
สิทธิ

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญ
ตา

53

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงปานชนก กวี
วัฒน์

1. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์

54

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

78

เงิน

4

1. นางสาวนันทกานต์ ศรี
ธิชยั

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญ
ตา

55

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นายกรินทร์ พนมไพร

1. นางสาวชัชว์รวี พรม

อันดับที ๒

พิทกั ษ์

56

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

79

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวคํายุย้ ไม่มช
ี ือ
สกุล

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญ
ตา

57

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวไข่มก
ุ ไม่มช
ี ือ
สกุล

1. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์

58

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นายนาวิน ติวน
ั

1. นายณัฐพงษ์ ชํานาญ
ตา

59

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กชายชานน โสตถิ
พันธ์ก
ุ ลุ
2. เด็กชายณัฐพล แก้ว
อร่ามยิง
3. เด็กชายนราวิชญ์ ปาลี
4. เด็กชายพชร สุกสว่าง
5. เด็กชายสมิทธิชยั ปี ระ
กันต์
6. เด็กชายเจษฏา อะริยะ

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล
2. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์

60

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายกรวิชญ์ อินแถลง
2. นายการุณย์ ควายคณะ
3. นายชญานิน แซ่หลู่
4. นางสาวนุชนาฏ เจน
ปัญญา
5. นายปฎิพล ไม่มช
ี ือสกุล
6. นางสาวรัชนีกร วันนา

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล
2. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์

61

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข ม.1-ม.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกรวลัย 2. นายกรวิชญ์ อินแถลง
3. นายการณย์ ควายคณะ
4. นายกิจกรณ์ บุญมา
5. เด็กหญิงจณัญญา บุญ
ทาทอง
6. นายชญานิน แซ่หลู่
7. เด็กชายชานน โสตถิ
พันธ์ก
ุ ลุ
8. เด็กหญิงณฤทัย รัตน
วารี
9. เด็กชายณัฐพล แก้ว
อร่ามยิง

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล
2. นายณัฐพงษ์ ชํานาญ
ตา
3. นางสาวชัชว์รวี พรม
พิทกั ษ์
4. นายธรรมธัช ป๋ าวงค์
5. นายประสิทะิ คําเติก
6. ว่าทีร้อยโทรุง่ จันทร์
เดียว
7. ว่าทีร้อยโททิวากร ใจ
แก้ว
8. นายยิงยศ จันทรชิต

อร่ามยิง
8. นายยิงยศ จันทรชิต
10. เด็กชายทินากร ลักษ
พรรณ
11. เด็กหญิงธนิ
สาร อัมพรดล
12. นางสาวนรมน อัศวดี
กูล
13. เด็กชายนราวิชญ์ ปาลี
14. นายนาวิน ติวน
ั
15. นางสาวนุชนาฏ เจน
ปัญญา
16. นายปฎิพล ไม่มช
ี ือ
สกุล
17. เด็กหญิงปรีญา
รัตน์ ตะธรรมมา
18. นายพีร
พัฒน์ พิทกั ษ์ ธรรมแท้
19. เด็กหญิงฟ้ า
ประทาน กาสุนน
ั ทา
20. นายภาณุ วฒ
ั น์ รัตน
กุล
21. นางสาวรัชนีกร วันนา
22. เด็กหญิงวรัทยา ทา
รัตน์
23. เด็กหญิงวัณนากร แพ
น้อย
24. เด็กหญิงสมหมาย 25. นางสาวสุทธนุช แสน
ประเสริฐ
26. นางสาวสุ
นันทา บัณฑิตเทอดสกุล
27. เด็กหญิงสุพรรษา บุญ
บุตร
28. เด็กหญิงสุพช
ิ ญา วงค์
สิงห์
29. เด็กชายอลงกรณ์ กล
หิรญ
ั
30. เด็กชายเจษฏา อะริยะ
31. เด็กชายเอกรัตน์ 62

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายองค์รกั ษ์ จันทร์ 1. นายทินกร สถิตเจริญ
เดียว
กุล

63

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายพีร
พัฒน์ พิทกั ษ์ ธรรมแท้

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

64

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงสุพรรษา บุญ
บุตร

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

65

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวสุทธนุช แสน
ประเสริฐ

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

66

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

67

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายพีร
พัฒน์ พิทกั ษ์ ธรรมแท้

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

68

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงสุพรรษา บุญ
บุตร

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

69

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนุชนาฏ เจน
ปัญญา

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

70

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กชายณัฐพล แก้ว
อร่ามยิง

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

71

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

72

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจิตรานุช สุรี
รัตน์โชติ

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

73

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

83

ทอง

5

1. นางสาวเกศรา เกียรติ
ยิงสง่า

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

74

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

85

ทอง

4

1. เด็กชายนราวิชญ์ ปาลี

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

75

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

85

ทอง

4

1. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั

1. นายทินกร สถิตเจริญ

1. เด็กชายองค์รกั ษ์ จันทร์ 1. นายทินกร สถิตเจริญ
เดียว
กุล

กุล
76

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กหญิงปรีญารัตน์ ตะ 1. นายทินกร สถิตเจริญ
ธรรมมา
กุล

77

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

94

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนุชนาฎ เจน
ปัญญา

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล

78

ศิลปะ-ดนตรี

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

83

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกิจกรณ์ บุญมา
2. เด็กชายชานน โสตถิ
พันธ์ก
ุ ลุ
3. เด็กชายณัฐพล แก้ว
อร่ามยิง
4. เด็กชายทินากร ลักษ
พรรณ
5. เด็กหญิงธนิสรา อัมพร
ดล
6. เด็กชายนราวิชญ์ ปาลี
7. เด็กชายนิตพ
ิ ล วีระวงค์
8. เด็กชายภูผา 9. เด็กชายวัฐจักร จันจร
10. เด็กชายเจษฏา อะริยะ
11. เด็กชายเฉลิม
เกียรติ พานทอง
12. เด็กชายเอกรัตน์ -

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล
2. ว่าทีร้อยเอก
ประสิทธิ คําเติก
3. ดร.อนุชา การอ้วน
4. นายธงชัย อําพันศรี

79

ศิลปะ-ดนตรี

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

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายการุณย์ ควายคณะ
2. นายชญานิน แซ่หลู่
3. นางสาวนรมน อัศวดี
กูล
4. นายนาวิน ติวน
ั
5. นายพีร
พัฒน์ พิทกั ษ์ ธรรมแท้
6. นายภาณุ วฒ
ั น์ รัตนกุล
7. นางสาวศุภลัก
ษณื แจ่มใส
8. นางสาวสิรน
ิ ทิพย์ เรือง
ศักดิ
9. นางสาวสุนน
ั ทา บัณฑิต
เทอดสกุล
10. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล
2. ว่าทีร้อยเอก
ทิวากร ใจแก้ว
3. ว่าทีร้อยเอกอภิสื
ทธิ ทองรุง่
4. ว่าทีร้อยเอกอภิ
วัฒน์ ทองรุง่

80

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

94.3

ทอง

ชนะเลิศ

81

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ม.1-ม.3

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

82

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

-1

-

83

ภาษาต่างประเทศ

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

92.3

ทอง

84

ภาษาต่างประเทศ

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

92.33

ทอง

1. นายกฤตเมธ พิทกั ษ์
2. นางสาวกานต์ธด
ิ า อุป
ระ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ
ชนาวีร
4. นายชัญญา 5. นายฌานทิพย์ ปันทวัง
6. นายทักษ์ อภิวะ
7. นางสาววีร์วรีย์ แต้มสี
คราม
8. นายสมชาย 9. นางสาวอาติ
กานต์ เสริมกิจ
10. นางสาวไพรพรรณ
เวทย์นุวงค์

1. นายธรรมธัช ป๋ าวงค์

1. เด็กหญิงณัฐวิภา จง
1. นายธรรมธัช ป๋ าวงค์
อมรรัตน์
2. เด็กหญิง
ทิฆมั พร พระจันทร์ศรีสกุล
3. เด็กหญิงนันทฉัตร ลี
เลิศ
4. เด็กหญิงปภานัน กิตติ
ศิรพ
ิ งค์
5. เด็กหญิงลูกขวัญ 6. เด็กหญิงสายใจ 7. เด็กหญิงสุทธิดา 8. เด็กหญิงส่วยอุง่ 1. เด็กชายณัฐพล แก้ว
อร่ามยิง
2. นายนาวิน ติวน
ั
3. นายภาณุ วฒ
ั น์ รัตนกุล
4. นายอลงกรณ์ กลหิรญ
ั
5. เด็กชายเจษฏา อะริยะ

1. นายทินกร สถิตเจริญ
กุล
2. นายธงชัย อําพันศรี

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงญาณิ
ศา หิรณ
ั ย์สริ ม
ิ าส

1. นายชัชวาลย์ ขวา
แซ้น

ชนะเลิศ

1. นายพันธุ์ธชั สาริกา
นนท์

1. นางสาวพีร
พรรณ เทียมจันทร์

85

ภาษาต่างประเทศ

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

74

เงิน

4

86

ภาษาต่างประเทศ

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

92

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวทิชากร กิจ
บํารุง

1. นางจิรนันท์ คันธีสาร

87

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

83

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายกิตติธชั ทวานุ
รักษ์

1. นางกุลธิดา กิตศ
ิ รี

88

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

88.7

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวพชรพร อําพัน

1. นางศิรพ
ิ ร อําพันธ์ศรี

89

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

80.66

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวลักษิ
กา ปฏิญญาเอือการย์
2. นางสาวสุมาลี เมืองเมา

1. นางสาวสุชาดา กรชู
โชค

90

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดเพืออาชีพภาษาญีปุ่ น ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

91

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

80.5

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

92

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสันภาษาจีน ม.4-ม.6

84

ทอง

ชนะเลิศ

93

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่าเรืองจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

-1

-

การแข่งขันเล่าเรืองจากภาพภาษาญีปุ่ น ม.4-ม.6

1. เด็กหญิงกัญญาภัค งาม 1. นางสาวจารุ
พิมลศรี
วรรณ กันทะวงษ์

1. นางสาวศิรน
ิ ทิพย์ เรือน 1. นางสาวเพ็ชร
ศักดิ
ดา ประวีณชัยกุล
2. นางสาวอวิสรา โคเบน
ท์
1. นางสาวบุษรา ก่อเกิด
วนา

1. นางสาวปาน
หทัย ประสานสุข

1. นางสาวกุลณัฐ ทรง
เจริญกุล
2. นางสาวชนรดี เมืองเมา
3. นางสาวชลนิภา เรือง
สมปัญญา
4. นางสาวดาริน ภีระ
5. นางสาวมณี
กร โปรดปรานนาม

1. นางสาวปาน
หทัย ประสานสุข
2. นางสาวสุชาดา กรชู
โชค

1. นางสาวปริยา
ภัทร ปัญญาเลิศ
2. นางสาวรักษิณา เมือง
เมา

1. นางสาวปาน
หทัย ประสานสุข

1. นายชูโชค จุลยานนท์

94

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันเล่าเรืองจากภาพภาษาญีปุ่ น ม.4-ม.6

83

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายชูโชค จุลยานนท์
2. นางสาวรุจษ
ิ ยา เสนี
วงษ์ ณ อยุธยา

1. นางสาวเพ็ชร
ดา ประวีณชัยกุล

95

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

78

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. เด็กหญิงครอง
1. นางสุกญ
ั ญา ทอง
ฟ้ า สุนทรพานิชกิจ
รุง่ โรจน์
2. เด็กหญิงสุชญ
ั ญา คําดา 2. นายสุทศั น์ สมบูรณ์

96

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

74

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นางสาวชลินทรา เมา
เลอ

1. นางพัณณิณ แพ่ง
สุภา

97

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงจิตสุภา นาวิก
วาณิชย์
2. เด็กหญิงญาณวดี ศรี
สล้าง
3. เด็กหญิงแพรวา
วรรณ ชาติ

1. นางสาวมัณฑลี จิต
เจนสุวรรณ
2. นางสาวชืน
ชีวา กระบวนโชคชัย

98

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวจุฑา
ทิพย์ ปัญญา
2. นางสาวญาดา ประภาว
สิทธิ
3. นางสาวนันทิยา ต่าดู

1. นางรจิตแก้ว ประวีณ
ชัยกุล
2. นางสาวกมล
ทิพย์ แก้วทิตย์

99

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์ สง่ เสริมการอ่าน ม.1-ม.3

89.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณิชา วงค์
มัจฉา
2. เด็กหญิงดุจกมล หว่าง
ป่ อ
3. เด็กชายอัมรินทร์ อายุ
ชัย

1. นางสาวรัชนี วงค์
ตะวัน

100 คอมพิวเตอร์

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

80.64

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนภัสภร
สุวรรณโรจน์
2. เด็กหญิงสุภสั สรา
วรรณประเสริฐ

1. นายปิ ยพล คันทะ
2. นายประกิจ ผาติจริ
โชติ

101 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิงของเครืองใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3

87.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายจตุรภัทร ศิริ
รักษ์
2. เด็กชายชยณัฐ พรรณ

1. นางสาวจันทนา สุปิ
นะ
2. นายเจษฎา อุชยั วงษ์

สุข
102 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิงของเครืองใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6

88.6

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวศุภาวรีย์ สนธิ
2. นางสาวโชติกา คันธ
วงค์

1. นายประกิจ ผาติจริ
โชติ
2. นายปิ ยพล คันทะ

103 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชาย
จันทร์ บุญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชย
ศร

1. นายปิ ยพล คันทะ
2. นายประกิจ ผาติจริ
โชติ

104 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกมล
ลักษณ์ ชอบดี
2. นางสาวกัลยรัตน์ ไพร
พงศ์พร

1. นางสาวจันทนา สุปิ
นะ
2. นายพีรศักดิ อิทธิ
ศักดิธนเดช

105 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

75.3

เงิน

5

1. เด็กหญิงณฤทัย รัตน
วารีชน
ั
2. เด็กชายปวงชน พุทธ
วงค์

1. นางภาวิณี พรหมฟัง
2. นางสาวจันทนา สุปิ
นะ

106 คอมพิวเตอร์

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

-1

-

1. เด็กชายธนทัต จันทร์
เพ็ญ
2. เด็กชายอลงกรณ์ สิทธิ
เวช

1. นายเจษฎา อุชยั วงษ์
2. นายพีรศักดิ อิทธิ
ศักดิธนเดช

107 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

89.3

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

108 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

92

ทอง

ชนะเลิศ

109 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

84

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

1. นายธีรภัทร จันทราช
1. นายเจษฎา อุชยั วงษ์
2. นายปองพล พันตารักษ์ 2. นางสาวภาวิณี พรหม
ฟัง
1. นายชนกานต์ ประสาน
สุข
2. นายเอกภาพ มาพันธุ์

1. นายประกิจ ผาติจริ
โชติ
2. นายปิ ยพล คันทะ

1. นายจักรภัทร คูโ่ ชค
1. นายประกิจ ผาติจริ
2. นางสาวมรกต หวานซึง โชติ
2. นางสาวจันทนา สุปิ
นะ

110 หุน
่ ยนต์

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

111 การงานอาชีพ

1. นางสาวจันทกานต์ สรา 1. นายประกิจ ผาติจริ
นนท์วชั รกุล
โชติ
2. นางสาวสริตา อุประ
2. นายปิ ยพล คันทะ
3. นางสาวแสงนวล -

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน ม.4-ม.6

89.98

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๒

1. นายพัชรพล ไชยทาริ
นทร์
2. นายวศิน เมฆชืนใจ
3. นายวีระ -

1. นายสุรพล ยศกําจาย
2. ว่าทีร้อยตรีทวิ ากร ใจ
แก้ว

112 การงานอาชีพ

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

85.99

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงจิตร
กัญญา เดชวิไลเลิศ
2. เด็กหญิงประกายทิพย์
แฮหมือ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ
พานทอง

1. นางสาวมยุรีย์ คํา
จันทร์
2. นาย
ปราการ สินทรัพย์

113 การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน ม.1-ม.3

87

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงพรนัชชา
สมบูรณ์ ชยั
2. เด็กหญิงวราภรณ์ จัน
ทราภรณ์
3. เด็กหญิงอภิสรา ไพร
มุกดา

1. นางสาวมยุรีย์ คํา
จันทร์
2. นาย
ปราการ สินทรัพย์

114 การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นายฑัณสา กระจาย
ทรัพย์
2. นางสาวณัฐการณ์ ไพร
ชนานันท์
3. นางสาวอธิชา วงศ์
ศักดิศรี

1. นางสาวมยุรีย์ คํา
จันทร์
2. นาย
ปราการ สินทรัพย์

115 การงานอาชีพ

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงกัญวรา บุญมี
2. เด็กหญิงวิภาดา พงษ์ ดี
3. เด็กหญิงเชษฐ์ธด
ิ า ธิ
ชานนท์สน
ั ติกลุ

1. นายพงศกร บุญมา
2. นางทิพย์ภวรรณ
วงษ์ สข
ุ

116 การงานอาชีพ

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

85

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายณัฐนันท์ หนุนชาติ 1. นายพงศกร บุญมา
2. นายมานิตย์ บุญคุณ
2. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัย
สันติสข
ุ
กาญจน์
3. นายศรายุทธ คํามูล

117 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร นําพริก ผักสด เครืองเคียง ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. เด็กหญิงพิณทอง พร
ชัยสิรริ ตั น์
2. เด็กหญิงพี เวยหยือ
3. เด็กหญิงศิรวิ รรณ ชุม
ชัย

1. นางทิพย์ภวรรณ
วงษ์ สข
ุ
2. นางพัชรินทร์ จุย้
สําราญ

118 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหาร นําพริก ผักสด เครืองเคียง ม.4-ม.6

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที ๑

1. นางสาวชูใจ หว่างป่ อ
2. นางสาวศุภลักษณ์
แจ่มใส
3. นางสาวสุนน
ั ทา
บัณฑิตเทอดสกุล

1. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัย
กาญจน์
2. นางพัชรินทร์ จุย้
สําราญ

119 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพือสุขภาพ ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจารวี หมัน
เพียรหา
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา
วรรณธร
3. เด็กหญิงนันทิตา สุ
จินดา

1. นางทิพย์ภวรรณ
วงษ์ สข
ุ
2. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัย
กาญจน์

120 การงานอาชีพ

การแข่งขันทําอาหารคาวหวานเพือสุขภาพ ม.4-ม.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวจิตรกัญญา
1. นายพงศกร บุญมา
ภูคาํ
2. นางพัชรินทร์ จุย้
2. นายชนสรณ์ อัธยาศัย สําราญ
ดี
3. นางสาวพิชญาภา สาร
วาท

