
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
 โรงเรียนห้องสอนศกึษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา คร ั�งที� 67 ประจําปีการศกึษา 2560 สงักดัเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 กลุ่ม ดอยกองมู
 ณ โรงเรียนห้องสอนศกึษา ในพระอุปถมัภ์ฯ

 ระหว่าง วนัที� 20-22 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิธร์ีจุฑา  ศริบิญุ
มา

  

1. นางสาวนารติา  ชู
เกยีรตดิงดอย

  

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลศิ 1. นายประกาย
กาล  ประสานสขุ

  

1. นายศริชิยั  จติสวา่ง
  

3 ภาษาไทย การแขง่ขนัอา่นเอาเรื�องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กหญงิรนิลดา  ชอบ
ขนุเขา

  

1. นางสาวนราพร  เดช
มงคลพพิฒัน์

  

4 ภาษาไทย การแขง่ขนัอา่นเอาเรื�องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวหยาด
พรุิณ  ไมม่ชืี�อสกลุ

  

1. นางสาวชนญั
พร  ณรงคท์พิย์

  

5 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิลกัษิกา  จติ
เมตตาบรสิทุธิ �

  

1. นางสาวกมล
ทพิย์  แกว้ทติย์

  

6 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวคาํแลง  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

  

1. นางสาวนารติา  ชู
เกยีรตดิงดอย

  

7 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยานทาํนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิกมล
ลกัษณ์  ตุม้เจรญิ

  

1. นางสาวมณัฑลี  จติ
เจนสวุรรณ

  

8 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยานทาํนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายทนง  ไมม่ชืี�อสกลุ
  

1. นางรจติแกว้  ประวีณ
ชยักลุ

  

9 ภาษาไทย การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรคว์รรณคดไีทย ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กหญงิวาทนีิ  เทพกนั
 2. เด็กชายศภุ

กติติ �  อนุศาสน์ผาตกิลุ

1. นางสาวนราพร  เดช
มงคลพพิฒัน์

 



กติติ �  อนุศาสน์ผาตกิลุ
 3. เด็กหญงิสชุาณฐั  สขุ

โพธญิาณ
  

2. นางสาวกมล
ทพิย์  แกว้ทติย์

  

10 ภาษาไทย การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรคว์รรณคดไีทย ม.4-ม.6 76.25 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวคจัฉ
นนัทน์  ผดงุกจิ

 2. นางสาวพมิพ์
ลภสั  วจิติร

 3. นางสาวศรินิดา  แอ
นนัท์

  

1. นางสาวชื�น
ชีวา  กระบวนโชคชยั

 2. นางสาวมณัฑลี  จติ
เจนสวุรรณ

  

11 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม ่กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิจริา
พรรณ  กระบวนโชคชยั

 2. เด็กหญงิชนิตา  รติ
ประภาภทัร

  

1. นางสาวสจุรสัศรี  ปิน
ตาดง

 2. นางรจติแกว้  ประวีณ
ชยักลุ

  

12 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม ่อนิทรวเิชียรฉนัท ์๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวจรินนัท ์ หวา่ละ
 2. นางสาวปิยฉตัร  แสน

อา้ย
  

1. นายศริชิยั  จติสวา่ง
 2. นางสาวชนญั

พร  ณรงคท์พิย์
  

13 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคมเดมิ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิกนิษฐา  สทุา
มนั

 2. เด็กหญงิพนชักร  แพ
น้อย

  

1. นางสาวสจุรสัศรี  ปิน
ตาดง

 2. นางสาวชื�น
ชีวา  กระบวนโชคชยั

  

14 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคมเดมิ) ม.4-ม.6 78 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นายธรีพงศ์  วงคส์าํราญ
  

1. นางสาวชนญั
พร  ณรงคท์พิย์

  

15 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิฉตัรรตัน์ติ
กรณ์  หลกัฐาน

  

1. นายณรงคศ์กัดิ �  ขนัธ
ปราบ

  

16 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวพนัพสัสา  กติิ
เลศิ

  

1. นางศรุตา  เฉลมิผล
วงศ์กลุ

  

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎหีรือคาํอธบิายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

81.5 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิจรินนัท ์ อนุชยั
 2. เด็กหญงินนัทิ

กานต์  จนัทร์โอภาส
 3. เด็กหญงิวชริา  สนุทร

1. นายณรฏา  มธรุส
 2. นายระวีศกัดิ �  ชา่งเย็บ

  



พนิิจ
  

18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎหีรือคาํอธบิายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

88.6 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวชนาพร  ทรพัย์
บรบิญุกจิ

 2. นางสาวสริภทัร  ศรีเพ็ง
 3. นางสาว

อโณทยั  วทิยาการยทุธกลุ
  

1. นางอาํภา  ธนะปาน
 2. นายสมชาย  ซอแอ

  

19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรูใ้น
คณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ม.1-ม.3

78.4 เงนิ 4 1. เด็กหญงิณฐัณิ
ชา  ยอดดี

 2. เด็กหญงิณิชา
วรรณ  ชาติ

 3. เด็กหญงิสลลิ  อุน่นุช
  

1. นายณรงคศ์กัดิ �  ขนัธ
ปราบ

 2. นายระวีศกัดิ �  ชา่งเย็บ
  

20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรูใ้น
คณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ม.4-ม.6

85.2 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายชวลติ  วงศ์
ประเสรฐิ

 2. นายนิธ ิ ศริบิญุมา
 3. นายสกุจิ  วงคแ์จม่
  

1. นายสมชาย  ซอแอ
 2. นางอาํภา  ธนะปาน
  

21 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.4-
ม.6

-1 - 1. เด็กชายวรศิรา   บญุ
เรือง

 2. นางสาวศศกิานต์  เมอืง
เมา

  

1. นายสมชาย  ซอแอ
 2. นายสบุนิ  เครือแกว้
  

22 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เขา้รว่ม 5 1. เด็กชายศภุกร  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

  

1. นายสขุชยั  เฉลมิผล
วงศ์กลุ

  

23 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เขา้รว่ม 5 1. นายกติตพิงษ์  รศัมดีาว
โสภา

  

1. นางรตักิรานต์  สาย
จีน

  

24 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กชายชนาธปิ  อนิตะ๊
ผา่น

 2. เด็กชายรชฏ  ใหมต่ะวนั
  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
 2. นางณรฏ  มธรุส

  

25 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลศิ 1. นายไมตรี  ชนาวีร
  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
  

26 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิคณุั
ญญา  เฉลมิผลวงศ์กลุ

  

1. นายสขุชยั  เฉลมิผล
วงศ์กลุ

  



27 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวพมิพศิา  มุง่
เจรญิ

  

1. นางกรุณา  สมบรูณ์
  

28 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กชายธนทตั  จนัทร์
เพ็ญ

 2. เด็กหญงิรกัชนก  ตุน่คาํ
 3. เด็กหญงิเวธนี  เคลือ

ญาติ
  

1. นางบษุบง  ชยัเทพ
 2. นางสาวจนัทร์

เพ็ญ  ไพรเสถยีรสขุ
  

29 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวฐติริตัน์  วีราจร
รย์

 2. นางสาวธญัญธร  นาค
วงษ์

 3. นายอธวิฒัน์  โสภาพนัธ์
  

1. นางสาวตรีตราภ
รณ์  ต ั�นจี�

 2. นางพรรษชล  ดารา
รตัตกิาล

  

30 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิกนกพร  บญุ
ญานาม

 2. เด็กหญงิพรปวีร์  ชยตุ
พงศ์

 3. เด็กหญงิวชริาพร  ไชย
โรจน์

  

1. นางบษุบง  ชยัเทพ
 2. นางสาวจนัทร์

เพ็ญ  ไพรเสถยีรสขุ
  

31 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลศิ 1. นายฐาปนา  กจิธเนศ
 2. นายปญัจพล  มณีจนัทร์

 3. นายพพิฒันพล  สุ
ปญัญาวโิรจน์

  

1. นางสาวตรีตราภ
รณ์  ต ั�นจี�

 2. นางพรรษชล  ดารา
รตัตกิาล

  

32 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิ�งประดษิฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกลุฑริา  เมฆนิ
 2. นางสาวพมิพ์ลภสั

  ขาตา
 3. นางสาววรรณกานต์

  ใจคาํลือ
  

1. นายธนกฤต  เลศิลํ�า
 2. นายนางอญัชลี  เลศิ

ลํ�า
  

33 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายนวพรรษ  ชน
มนีุ

 2. นายศวิกร  วงศ์
ประเสรฐิ

 3. เด็กชายเนตชิยั  วงษ์คาํ
ภู

  

1. นายพชิญะ  กนัธยิะ
 2. นางบษุบง  ชยัเทพ

  



34 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นายณฐัวุฒ ิ เดชไพร
พนา

 2. นายประดนินัท ์ ปญัญา
วงค์

 3. นายสมยศ  ไมม่ชืี�อสกลุ
  

1. นายพชิญะ  กนัธยิะ
 2. นางบษุบง  ชยัเทพ

  

35 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ�งประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -   

36 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องบนิพลงัยาง ประเภทบนินาน ปลอ่ยอสิระ ม.1-ม.3 77 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กชายชยัวฒัน์  ทพิย์
เนตร

 2. เด็กชายวีรวุฒ ิ วงศ์สุ
วรรณ์

  

1. นางสาวตวงทอง  ไชย
ลาม

 2. นางสาวองิค
ปรชั  นิยมไทย

  

37 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องบนิพลงัยาง ประเภทสามมติ ิ(3D) ปลอ่ยอสิระ ม.1-ม.3 74 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กชายธนวฒัน์  เขิ�งภคั
ดี

 2. เด็กชายพงศภคั  คงแจง
  

1. นายสรุพงษ์  ประวีณ
ชยักลุ

 2. นายภานุพงศ์  ไชย
สกลู

  

38 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิงามพศิ  หวา่ง
ไม

 2. เด็กหญงิมนทพิย์  เลา
หลื�อ

 3. เด็กหญงิมนรดา  แซ่
โซง้

 4. เด็กหญงิศรญัญา  พนม
ไพร

 5. เด็กหญงิสายสมร  พนม
ไพร

  

1. นางสาวเกษสดุา  นิลส
วทิ

 2. นางสาวรตันาภ
รณ์  คาํยอง

  

39 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกลัยา  เลาซาง
 2. นางสาวกานต์

ธดิา  พนมไพร
 3. นางสาวจนัทร์ทอง

  บระ๊ยอ่
 4. นางสาวปภาวด ี เลา

หลื�อ
 5. นางสาวองัคณา  เลา

หลื�อ
  

1. นางสาวรตันาภ
รณ์  คาํยอง

 2. นางสาวเกษสดุา  นิลส
วทิ

  

40 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.1-ม.3 77 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กหญงิจีรนนัท ์ จโิน
 2. เด็กหญงิณภทัร  ยอด

ม ั�นคง

1. นางสาวนนัทยิา  อนิ
ตะ๊ปา

 
2. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่



ม ั�นคง
 3. เด็กหญงิ

สชุญา  กมัปนาทวุฒกิลุ
 4. เด็กหญงิหนึ�งฤทยั  สา่

เหลว่า
 5. เด็กชายเจรญิศกัดิ �  พลิา

ศพูนผล
  

2. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
  

41 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกมล
ชนก  เบญจพงศา

 2. นางสาวจติราภรณ์  เขิ�ง
ภกัดี

 3. นางสาวธดีารตัน์  สาร
ประสทิธิ �

 4. นางสาวนนัทน์ภสั  ใจ
หลา้

 5. นางสาวอจัจมิา  ขยนักจิ
  

1. นายอนุชา  การอว้น
 2. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
  

42 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม ม.1-ม.3 76 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กหญงิสรินิิล  เหลือง
เงนิ

  

1. นายทกัษกร  เพ็ญมณี
  

43 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวคาํหมาย  ไมม่ี
ชื�อสกลุ

  

1. นางณธัวลณัน์  แกว้
ปิยรตัน์

  

44 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกจิกรณ์  บญุมา
 2. เด็กหญงิทชิากร  บตุร

ซาว
  

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
 2. นางสาวอาํภา   เนตร

เจรญิธรรม
  

45 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงนิ 6 1. นายกนัต์กมล  ตา่ดู
 2. นางสาวกศัมา  โพธิ �ขนุ

  

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
 2. นางสาวอาํภา  เนตร

เจรญิธรรม
  

46 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลองักฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิกนิษฐา  สทุา
มนั

 2. นางสาวณชัญา  รตัตกลุ
 3. เด็กหญงิณฐัณิชา  หลอ่

เกษมสขุ
 4. นางสาวนิชา  ไมม่ชืี�อ

สกลุ
 5. นางสาวปณุณภา  จี�แกว้

 6. เด็กหญงิพนชักร  แพ

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
 2. นายชชัวาลย์  ขวา

แซน้
  



น้อย
 7. เด็กหญงิอาภาภ

รณ์  ไมม่ชืี�อสกลุ
 8. นางสาวอาภาสริ ิ อรญั

ภมูิ
 9. เด็กหญงิแกว้ตา  ไมม่ี

ชื�อสกลุ
 10. นางสาวไขม่กุ  ไมม่ี

ชื�อสกลุ
  

47 สขุศกึษา และพลศกึษา การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงินภสั  นนัทา
นนท์

 2. นางสาวศวิพร  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

  

1. วา่ที�รอ้ยเอกรุง่  จนั
เดยีว

 2. นายปพนสรรค ์ โสภา
  

48 สขุศกึษา และพลศกึษา การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวจิ�งป้าง  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

 2. นายพลกฤต  ปญัญาคาํ
  

1. นางสาวกรอง
ทอง  เงา่สวุรรณ์

 2. นายธนาชยั  แกว้ไทร
หงวน

  

49 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวรุง่ระวนิ  ยองสุ
วรรณ์

  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

  

50 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวธนภร  ธนภทัร
นนัต์

  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญ
ตา

  

51 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 70 เงนิ 4 1. เด็กหญงิวชริา  สนุทร
พนิิจ

  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

  

52 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวปทติตา  พรหม
สทิธิ �

  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญ
ตา

  

53 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิปานชนก  กวี
วฒัน์

  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

  

54 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงนิ 4 1. นางสาวนนัทกานต์  ศรี
ธชิยั

  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญ
ตา

  

55 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค ์ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นายกรนิทร์  พนมไพร
 

1. นางสาวชชัว์รวี  พรม



อนัดบัที� ๒  พทิกัษ์
  

56 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค ์ม.4-ม.6 79 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวคาํยุย้  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญ
ตา

  

57 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวไขม่กุ  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

  

58 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายนาวนิ  ตวินั
  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญ
ตา

  

59 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กชายชานน  โสตถิ
พนัธ์กุลุ

 2. เด็กชายณฐัพล  แกว้
อรา่มยิ�ง

 3. เด็กชายนราวชิญ์  ปาลี
 4. เด็กชายพชร  สกุสวา่ง
 5. เด็กชายสมทิธชิยั  ปีระ

กนัต์
 6. เด็กชายเจษฏา  อะรยิะ

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

  

60 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกรวชิญ์  อนิแถลง
 2. นายการุณย์  ควายคณะ
 3. นายชญานิน  แซห่ลู่

 4. นางสาวนุชนาฏ  เจน
ปญัญา

 5. นายปฎพิล  ไมม่ชืี�อสกลุ
 6. นางสาวรชันีกร  วนันา

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

  

61 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททมี ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกรวลยั   -
 2. นายกรวชิญ์  อนิแถลง

 3. นายการณย์  ควายคณะ
 4. นายกจิกรณ์  บญุมา

 5. เด็กหญงิจณญัญา  บญุ
ทาทอง

 6. นายชญานิน  แซห่ลู่
 7. เด็กชายชานน  โสตถิ

พนัธ์กุลุ
 8. เด็กหญงิณฤทยั  รตัน

วารี
 9. เด็กชายณฐัพล  แกว้

อรา่มยิ�ง

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญ
ตา

 3. นางสาวชชัว์รวี  พรม
พทิกัษ์

 4. นายธรรมธชั  ป๋าวงค์
 5. นายประสทิะิ�  คาํเติ�ก
 6. วา่ที�รอ้ยโทรุง่  จนัทร์

เดยีว
 7. วา่ที�รอ้ยโททวิากร  ใจ

แกว้
 8. นายยิ�งยศ  จนัทรชติ



อรา่มยิ�ง
 10. เด็กชายทนิากร  ลกัษ

พรรณ
 11. เด็กหญงิธนิ

สาร  อมัพรดล
 12. นางสาวนรมน  อศัวดี

กลู
 13. เด็กชายนราวชิญ์  ปาลี

 14. นายนาวนิ  ตวินั
 15. นางสาวนุชนาฏ  เจน

ปญัญา
 16. นายปฎพิล  ไมม่ชืี�อ

สกลุ
 17. เด็กหญงิปรีญา

รตัน์  ตะธรรมมา
 18. นายพีร

พฒัน์  พทิกัษ์ธรรมแท้
 19. เด็กหญงิฟ้า

ประทาน  กาสนุนัทา
 20. นายภาณุวฒัน์  รตัน

กลุ
 21. นางสาวรชันีกร  วนันา

 22. เด็กหญงิวรทัยา  ทา
รตัน์

 23. เด็กหญงิวณันากร  แพ
น้อย

 24. เด็กหญงิสมหมาย   -
 25. นางสาวสทุธนุช  แสน

ประเสรฐิ
 26. นางสาวสุ

นนัทา  บณัฑติเทอดสกลุ
 27. เด็กหญงิสพุรรษา  บญุ

บตุร
 28. เด็กหญงิสพุชิญา  วงค์

สงิห์
 29. เด็กชายอลงกรณ์  กล

หริญั
 30. เด็กชายเจษฏา  อะรยิะ

 31. เด็กชายเอกรตัน์  -
  

8. นายยิ�งยศ  จนัทรชติ
  

62 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายองคร์กัษ์  จนัทร์
เดยีว

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6



63 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นายพีร
พฒัน์  พทิกัษ์ธรรมแท้

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

64 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิสพุรรษา  บญุ
บตุร

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

65 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสทุธนุช  แสน
ประเสรฐิ

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

66 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กชายองคร์กัษ์  จนัทร์
เดยีว

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

67 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลศิ 1. นายพีร
พฒัน์  พทิกัษ์ธรรมแท้

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

68 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิสพุรรษา  บญุ
บตุร

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

69 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวนุชนาฏ  เจน
ปญัญา

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

70 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กชายณฐัพล  แกว้
อรา่มยิ�ง

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

71 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายอลงกรณ์  กลหริญั
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

72 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิจติรานุช  สรีุ
รตัน์โชติ

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

73 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเกศรา  เกยีรติ
ยิ�งสงา่

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

74 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนราวชิญ์  ปาลี
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

75 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายอลงกรณ์  กลหริญั
 

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ



 กลุ
  

76 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กหญงิปรีญารตัน์  ตะ
ธรรมมา

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

77 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวนุชนาฎ  เจน
ปญัญา

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

78 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื�องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายกจิกรณ์  บญุมา
 2. เด็กชายชานน  โสตถิ

พนัธ์กุลุ
 3. เด็กชายณฐัพล  แกว้

อรา่มยิ�ง
 4. เด็กชายทนิากร  ลกัษ

พรรณ
 5. เด็กหญงิธนิสรา  อมัพร

ดล
 6. เด็กชายนราวชิญ์  ปาลี

 7. เด็กชายนิตพิล  วีระวงค์
 8. เด็กชายภผูา   -

 9. เด็กชายวฐัจกัร  จนัจร
 10. เด็กชายเจษฏา  อะรยิะ

 11. เด็กชายเฉลมิ
เกยีรต ิ พานทอง

 12. เด็กชายเอกรตัน์   -
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. วา่ที�รอ้ยเอก
ประสทิธิ �  คาํเติ�ก

 3. ดร.อนุชา  การอว้น
 4. นายธงชยั  อาํพนัศรี
  

79 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื�องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นายการุณย์  ควายคณะ
 2. นายชญานิน  แซห่ลู่

 3. นางสาวนรมน  อศัวดี
กลู

 4. นายนาวนิ  ตวินั
 5. นายพีร

พฒัน์  พทิกัษ์ธรรมแท้
 6. นายภาณุวฒัน์  รตันกลุ

 7. นางสาวศภุลกั
ษณื  แจม่ใส

 8. นางสาวสรินิทพิย์  เรือง
ศกัดิ �

 9. นางสาวสนุนัทา  บณัฑติ
เทอดสกลุ

 10. นายอลงกรณ์  กลหริญั
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. วา่ที�รอ้ยเอก
ทวิากร  ใจแกว้

 3. วา่ที�รอ้ยเอกอภสิื
ทธิ �  ทองรุง่

 4. วา่ที�รอ้ยเอกอภิ
วฒัน์  ทองรุง่

  



80 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนัราํวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกฤตเมธ  พทิกัษ์
 2. นางสาวกานต์ธดิา  อปุ

ระ
 3. นางสาวจนัทร์เพ็ญ

  ชนาวีร
 4. นายชญัญา  -

 5. นายฌานทพิย์  ปนัทวงั
 6. นายทกัษ์   อภวิะ

 7. นางสาววีร์วรีย์  แตม้สี
คราม

 8. นายสมชาย  -
 9. นางสาวอาติ

กานต์  เสรมิกจิ
 10. นางสาวไพรพรรณ

  เวทย์นุวงค์
  

1. นายธรรมธชั  ป๋าวงค์
  

81 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิณฐัวภิา  จง
อมรรตัน์

 2. เด็กหญงิ
ทฆิมัพร  พระจนัทร์ศรีสกลุ

 3. เด็กหญงินนัทฉตัร  ลี
เลศิ

 4. เด็กหญงิปภานนั   กติติ
ศริพิงค์

 5. เด็กหญงิลูกขวญั  -
 6. เด็กหญงิสายใจ  -

 7. เด็กหญงิสทุธดิา  -
 8. เด็กหญงิสว่ยอุง่   -
  

1. นายธรรมธชั  ป๋าวงค์
  

82 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนัการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณฐัพล  แกว้
อรา่มยิ�ง

 2. นายนาวนิ  ตวินั
 3. นายภาณุวฒัน์  รตันกลุ

 4. นายอลงกรณ์  กลหริญั
 5. เด็กชายเจษฏา  อะรยิะ
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. นายธงชยั  อาํพนัศรี
  

83 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิญาณิ
ศา  หริณัย์สริมิาส

  

1. นายชชัวาลย์  ขวา
แซน้

  

84 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลศิ 1. นายพนัธุ์ธชั  สารกิา
นนท์

 

1. นางสาวพีร
พรรณ  เทยีมจนัทร์

 



  

85 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงนิ 4 1. เด็กหญงิกญัญาภคั  งาม
พมิลศรี

  

1. นางสาวจารุ
วรรณ  กนัทะวงษ์

  

86 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวทชิากร  กจิ
บาํรุง

  

1. นางจรินนัท ์ คนัธสีาร
  

87 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายกติตธิชั  ทวานุ
รกัษ์

  

1. นางกลุธดิา  กติศิรี
  

88 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวพชรพร  อาํพนั
  

1. นางศริพิร  อาํพนัธ์ศรี
  

89 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวลกัษิ
กา  ปฏญิญาเอื�อการย์

 2. นางสาวสมุาลี  เมอืงเมา
  

1. นางสาวสชุาดา  กรชู
โชค

  

90 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวศรินิทพิย์  เรือน
ศกัดิ �

 2. นางสาวอวสิรา  โคเบน
ท์

  

1. นางสาวเพ็ชร
ดา  ประวีณชยักลุ

  

91 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเขยีนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวบษุรา  กอ่เกดิ
วนา

  

1. นางสาวปาน
หทยั  ประสานสขุ

  

92 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัละครส ั�นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกลุณฐั  ทรง
เจรญิกลุ

 2. นางสาวชนรด ี เมอืงเมา
 3. นางสาวชลนิภา  เรือง

สมปญัญา
 4. นางสาวดารนิ  ภรีะ

 5. นางสาวมณี
กร  โปรดปรานนาม

  

1. นางสาวปาน
หทยั  ประสานสขุ

 2. นางสาวสชุาดา  กรชู
โชค

  

93 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรยิา
ภทัร  ปญัญาเลศิ

 2. นางสาวรกัษิณา  เมอืง
เมา

  

1. นางสาวปาน
หทยั  ประสานสขุ

  

การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 1. นายชูโชค  จุลยานนท์



94 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลศิ 1. นายชูโชค  จุลยานนท์
 2. นางสาวรุจษิยา  เสนี

วงษ์ ณ อยธุยา
  

1. นางสาวเพ็ชร
ดา  ประวีณชยักลุ

  

95 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ม.1-ม.3 78 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. เด็กหญงิครอง
ฟ้า  สนุทรพานิชกจิ

 2. เด็กหญงิสชุญัญา  คาํดา
  

1. นางสกุญัญา  ทอง
รุง่โรจน์

 2. นายสทุศัน์  สมบรูณ์
  

96 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ม.4-ม.6 74 เงนิ รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นางสาวชลนิทรา  เมา
เลอ

  

1. นางพณัณิณ  แพง่
สภุา

  

97 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิจติสภุา   นาวกิ
วาณิชย์

 2. เด็กหญงิญาณวด ี ศรี
สลา้ง

 3. เด็กหญงิแพรวา
วรรณ  ชาติ

  

1. นางสาวมณัฑลี  จติ
เจนสวุรรณ

 2. นางสาวชื�น
ชีวา  กระบวนโชคชยั

  

98 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวจุฑา
ทพิย์  ปญัญา

 2. นางสาวญาดา  ประภาว
สทิธิ �

 3. นางสาวนนัทยิา  ตา่ดู
  

1. นางรจติแกว้  ประวีณ
ชยักลุ

 2. นางสาวกมล
ทพิย์  แกว้ทติย์

  

99 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน การประกวดยวุบรรณารกัษ์สง่เสรมิการอา่น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิณิชา  วงค์
มจัฉา

 2. เด็กหญงิดจุกมล  หวา่ง
ป่อ

 3. เด็กชายอมัรนิทร์  อายุ
ชยั

  

1. นางสาวรชันี  วงค์
ตะวนั

  

100 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูแอนิเมช ั�น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงินภสัภร
  สวุรรณโรจน์

 2. เด็กหญงิสภุสัสรา
  วรรณประเสรฐิ

  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นายประกจิ  ผาตจิริ

โชติ
  

101 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ�งของเครื�องใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ม.1-ม.3

87.6 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายจตรุภทัร  ศริิ
รกัษ์

 2. เด็กชายชยณฐั  พรรณ

1. นางสาวจนัทนา  สปิุ
นะ

 2. นายเจษฎา  อชุยัวงษ์
  



สขุ
  

102 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ�งของเครื�องใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ม.4-ม.6

88.6 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวศภุาวรีย์  สนธิ
 2. นางสาวโชตกิา  คนัธ

วงค์
  

1. นายประกจิ  ผาตจิริ
โชติ

 2. นายปิยพล  คนัทะ
  

103 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชาย
จนัทร์  บญุธรรม

 2. เด็กหญงิณฐัธดิา  ไชย
ศร

  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นายประกจิ  ผาตจิริ

โชติ
  

104 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกมล
ลกัษณ์  ชอบดี

 2. นางสาวกลัยรตัน์  ไพร
พงศ์พร

  

1. นางสาวจนัทนา  สปิุ
นะ

 2. นายพีรศกัดิ �  อทิธิ
ศกัดิ �ธนเดช

  

105 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.3 เงนิ 5 1. เด็กหญงิณฤทยั  รตัน
วารีช ั�น

 2. เด็กชายปวงชน  พุทธ
วงค์

  

1. นางภาวณีิ  พรหมฟงั
 2. นางสาวจนัทนา  สปิุ

นะ
  

106 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนทตั  จนัทร์
เพ็ญ

 2. เด็กชายอลงกรณ์  สทิธิ
เวช

  

1. นายเจษฎา  อชุยัวงษ์
 2. นายพีรศกัดิ �  อทิธิ

ศกัดิ �ธนเดช
  

107 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายธรีภทัร  จนัทราช
 2. นายปองพล  พนัตารกัษ์

  

1. นายเจษฎา  อชุยัวงษ์
 2. นางสาวภาวณีิ  พรหม

ฟงั
  

108 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นายชนกานต์  ประสาน
สขุ

 2. นายเอกภาพ  มาพนัธุ์
  

1. นายประกจิ  ผาตจิริ
โชติ

 2. นายปิยพล  คนัทะ
  

109 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการตดัตอ่ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายจกัรภทัร  คูโ่ชค
 2. นางสาวมรกต  หวานซึ�ง

  

1. นายประกจิ  ผาตจิริ
โชติ

 2. นางสาวจนัทนา  สปิุ
นะ

  

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงัตวั ม.4-ม.6



110 หุน่ยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงัตวั ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวจนัทกานต์  สรา
นนทว์ชัรกลุ

 2. นางสาวสรติา  อปุระ
 3. นางสาวแสงนวล  -

  

1. นายประกจิ  ผาตจิริ
โชติ

 2. นายปิยพล  คนัทะ
  

111 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิ�น ม.4-ม.6 89.98 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๒

1. นายพชัรพล  ไชยทาริ
นทร์

 2. นายวศนิ  เมฆชื�นใจ
 3. นายวีระ  -

  

1. นายสรุพล  ยศกาํจาย
 2. วา่ที�รอ้ยตรีทวิากร  ใจ

แกว้
  

112 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.99 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิจติร
กญัญา  เดชวไิลเลศิ

 2. เด็กหญงิประกายทพิย์
  แฮหมอื 
3. เด็กชายเฉลมิเกยีรติ
  พานทอง

  

1. นางสาวมยรีุย์  คาํ
จนัทร์

 2. นาย
ปราการ  สนิทรพัย์

  

113 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบชื�น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิพรนชัชา
  สมบรูณ์ชยั

 2. เด็กหญงิวราภรณ์   จนั
ทราภรณ์

 3. เด็กหญงิอภสิรา  ไพร
มกุดา

  

1. นางสาวมยรีุย์  คาํ
จนัทร์

 2. นาย
ปราการ  สนิทรพัย์

  

114 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนแกว้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายฑณัสา   กระจาย
ทรพัย์

 2. นางสาวณฐัการณ์   ไพร
ชนานนัท์

 3. นางสาวอธชิา   วงศ์
ศกัดิ �ศรี

  

1. นางสาวมยรีุย์  คาํ
จนัทร์

 2. นาย
ปราการ  สนิทรพัย์

  

115 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิกญัวรา  บญุมี
 2. เด็กหญงิวภิาดา  พงษ์ดี
 3. เด็กหญงิเชษฐ์ธดิา   ธิ

ชานนทส์นัตกิลุ
  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางทพิย์ภวรรณ

  วงษ์สขุ
  

116 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นายณฐันนัท ์ หนุนชาติ
 2. นายมานิตย์  บญุคณุ

สนัตสิขุ
 3. นายศรายทุธ  คาํมลู

  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยั

กาญจน์
  



117 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหาร นํ�าพรกิ ผกัสด เครื�องเคยีง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. เด็กหญงิพณิทอง   พร
ชยัสริริตัน์

 2. เด็กหญงิพี  เวยหยื�อ
 3. เด็กหญงิศริวิรรณ   ชุม

ชยั
  

1. นางทพิย์ภวรรณ
  วงษ์สขุ

 2. นางพชัรนิทร์  จุย้
สาํราญ

  

118 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหาร นํ�าพรกิ ผกัสด เครื�องเคยีง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นางสาวชูใจ  หวา่งป่อ
 2. นางสาวศภุลกัษณ์

  แจม่ใส
 3. นางสาวสนุนัทา

  บณัฑติเทอดสกลุ
  

1. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยั
กาญจน์

 2. นางพชัรนิทร์  จุย้
สาํราญ

  

119 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อสขุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิจารวี   หม ั�น
เพียรหา

 2. เด็กหญงิจติรกญัญา
  วรรณธร

 3. เด็กหญงินนัทติา   สุ
จนิดา

  

1. นางทพิย์ภวรรณ
  วงษ์สขุ

 2. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยั
กาญจน์

  

120 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อสขุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวจติรกญัญา
  ภคูาํ

 2. นายชนสรณ์    อธัยาศยั
ดี

 3. นางสาวพชิญาภา   สาร
วาท 
 

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางพชัรนิทร์  จุย้

สาํราญ
  


