
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
 โรงเรียนห้องสอนศกึษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคเหนือ คร ั�งที� 67 ปีการศกึษา 2560 จงัหวดักําแพงเพชร
 สงักดัเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา

 ระหว่าง วนัที� 13-15 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.2 เงนิ 27 1. นายประกาย
กาล  ประสานสขุ

  

1. นายศริชิยั  จติสวา่ง
  

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ ม.1-ม.3 79 เงนิ 10 1. เด็กหญงิลกัษิกา  จติ
เมตตาบรสิทุธิ �

  

1. นางสาวกมลทพิย์  แกว้
ทติย์

  

3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎหีรือคาํอธบิาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

60.3 ทองแดง 39 1. เด็กหญงิจรินนัท ์ อนุชยั
 2. เด็กหญงินนัทิ

กานต์  จนัทร์โอภาส
 3. เด็กหญงิวชริา  สนุทร

พนิิจ
  

1. นายณรฏา  มธรุส
 2. นายระวีศกัดิ �  ชา่งเย็บ

  

4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎหีรือคาํอธบิาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

65.4 ทองแดง 32 1. นางสาวชนาพร  ทรพัย์
บรบิญุกจิ

 2. นางสาวสริภทัร  ศรีเพ็ง
 3. นางสาว

อโณทยั  วทิยาการยทุธกลุ
  

1. นางอาํภา  ธนะปาน
 2. นายสมชาย  ซอแอ

  

5 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 45.76 เขา้รว่ม 35 1. นายไมตรี  ชนาวีร
  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
  

6 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 1. นางสาวพมิพศิา  มุง่
เจรญิ

  

1. นางกรุณา  สมบรูณ์
  

7 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.25 เขา้รว่ม 23 1. นางสาวฐติริตัน์  วีราจร
รณ์

 2. นางสาวธญัญธร  นาค
วงษ์

 

1. นางสาวตรีตราภ
รณ์  ต ั�นจี�

 2. นางพรรษชล  ดารา
รตัตกิาล

  



3. นายอธวิฒัน์  โสภาพนัธ์
  

8 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงิกนกพร  บญุ
ญานาม

 2. เด็กหญงิพรปวีร์  ชยตุ
พงศ์

 3. เด็กหญงิวชริาพร  ไชย
โรจน์

  

1. นางบษุบง  ชยัเทพ
 2. นางสาวจนัทร์

เพ็ญ  ไพรเสถยีรสขุ
  

9 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐาปนา  กจิธเนศ
 2. นายปญัจพล  มณีจนัทร์

 3. นายพพิฒันพล  สุ
ปญัญาวโิรจน์

  

1. นางสาวตรีตราภ
รณ์  ต ั�นจี�

 2. นางพรรษชล  ดารา
รตัตกิาล

  

10 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงนิ 30 1. เด็กชายนวพรรษ  ชน
มนีุ

 2. นายศวิกร  วงศ์
ประเสรฐิ

 3. เด็กชายเนตชิยั  วงษ์คาํ
ภู

  

1. นายพชิญะ  กนัธยิะ
 2. นางบษุบง  ชยัเทพ

  

11 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 18 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. นางสาวรตันาภรณ์  คาํ
ยอง

  

12 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 11 1. นางสาวกลัยา  เลาซาง
 2. นางสาวกานต์

ธดิา  พนมไพร
 3. นางสาวจนัทร์ทอง

  บระ๊ยอ่
 4. นางสาวปภาวด ี เลา

หลื�อ
 5. นางสาวองัคณา  เลา

1. นางสาวรตันาภรณ์  คาํ
ยอง

 2. นางสาวเกษสดุา  นิลส
วทิ

  



หลื�อ
  

13 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 7 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
  

14 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 28 1. นายกจิกรณ์  บญุมา
 2. เด็กหญงิทชิากร  บตุร

ซาว
  

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
 2. นางสาวอาํภา   เนตร

เจรญิธรรม
  

15 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลองักฤษ ม.1-ม.6 78.6 เงนิ 37 1. เด็กหญงิกนิษฐา  สทุา
มนั

 2. นางสาวณชัญา  รตัตกลุ
 3. เด็กหญงิณฐัณิชา  หลอ่

เกษมสขุ
 4. นางสาวนิชา  ไมม่ชืี�อ

สกลุ
 5. นางสาวปณุณภา  จี�แกว้

 6. เด็กหญงิพนชักร  แพ
น้อย

 7. เด็กหญงิอาภาภ
รณ์  ไมม่ชืี�อสกลุ

 8. นางสาวอาภาสริ ิ อรญั
ภมูิ

 9. เด็กหญงิแกว้ตา  ไมม่ี
ชื�อสกลุ

 10. นางสาวไขม่กุ  ไมม่ี
ชื�อสกลุ

  

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
 2. นายชชัวาลย์  ขวาแซน้

  

16 สขุศกึษา และพลศกึษา การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญงินภสั  นนัทา
นนท์

 2. นางสาวศวิพร  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

  

1. นางสาวกรองทอง  เงา่
สวุรรณ์

 2. นายปพนสรรค ์ โสภา
  

17 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกรวชิญ์  อนิแถลง 1. นายทนิกร  สถติเจรญิ



2. นายการุณย์  ควายคณะ
 3. นายชญานิน  แซห่ลู่

 4. นางสาวนุชนาฏ  เจน
ปญัญา

 5. นายปฎพิล  ไมม่ชืี�อสกลุ
 6. นางสาวรชันีกร  วนันา

  

กลุ
 2. นางสาวชชัว์รวี  พรม

พทิกัษ์
  

18 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททมี ข ม.1-ม.6 -1 - 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
 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

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

  



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  -

  

19 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 35 1. เด็กชายองคร์กัษ์  จนัทร์
เดยีว

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

20 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 24 1. นายพีร
พฒัน์  พทิกัษ์ธรรมแท้

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

21 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงนิ 22 1. นายพีร
พฒัน์  พทิกัษ์ธรรมแท้

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

22 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงิสพุรรษา  บญุ
บตุร

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

23 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนุชนาฏ  เจน
ปญัญา

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

24 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงิจติรานุช  สรีุ
รตัน์โชติ

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

25 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 76.4 เงนิ 33 1. นางสาวนุชนาฎ  เจน
ปญัญา

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

  

26 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื�องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกจิกรณ์  บญุมา
 2. เด็กชายชานน  โสตถิ

พนัธ์กุลุ
 

1. นายทนิกร  สถติเจรญิ
กลุ

 2. วา่ที�รอ้ยเอก

�



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   -
  

ประสทิธิ �  คาํเติ�ก
 3. ดร.อนุชา  การอว้น

 4. นายธงชยั  อาํพนัศรี
  

27 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื�องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - 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�รอ้ยเอกทวิากร  ใจ
แกว้

 3. วา่ที�รอ้ยเอกอภสิื
ทธิ �  ทองรุง่

 4. วา่ที�รอ้ยเอกอภิ
วฒัน์  ทองรุง่

  

28 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนัราํวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลศิ
อนัดบัที� ๑

1. นายกฤตเมธ  พทิกัษ์
 2. นางสาวกานต์ธดิา  อปุ

ระ
 3. นางสาวจนัทร์เพ็ญ

  ชนาวีร
 4. นายชญัญา  ไมม่ชืี�อสกลุ

 5. นายฌาณทพิย์  ปนัทวงั
 6. นายทกัษ์   อภวิะ

 7. นางสาวนวลจนัทร์  ไมม่ี
ชื�อสกลุ

 8. นางสาววีร์วรีย์  แตม้สี
คราม

1. นายธรรมธชั  ป๋าวงค์
  



9. นายสมชาย  ไมม่ชืี�อ
สกลุ

 10. นางสาวไพรพรรณ
  เวทย์นุวงค์

  

29 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59.67 เขา้รว่ม 32 1. เด็กหญงิญาณิ
ศา  หริณัย์สริมิาส

  

1. นายชชัวาลย์  ขวาแซน้
  

30 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.2 เงนิ 32 1. นายพนัธุ์ธชั  สารกิา
นนท์

  

1. นางสาวพีร
พรรณ  เทยีมจนัทร์

  

31 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 1. นางสาวทชิากร  กจิ
บาํรุง

  

1. นางจรินนัท ์ คนัธสีาร
  

32 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50.33 เขา้รว่ม 32 1. เด็กชายกติตธิชั  ทวานุ
รกัษ์

  

1. นางสาวพีร
พรรณ  เทยีมจนัทร์

  

33 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 16 1. นางสาวพชรพร  อาํพนั
  

1. นางศริพิร  อาํพนัธ์ศรี
  

34 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 78 เงนิ 22 1. นางสาวศรินิทพิย์  เรือน
ศกัดิ �

 2. นางสาวอวสิรา  โคเบน
ท์

  

1. นางสาวเพ็ชร
ดา  ประวีณชยักลุ

  

35 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัละครส ั�นภาษาจีน ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 37 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

  

36 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นายชูโชค  จุลยานนท์
 2. นางสาวรุจษิยา  เสนี

วงษ์ ณ อยธุยา
  

1. นางสาวเพ็ชร
ดา  ประวีณชยักลุ

  

37 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน การประกวดยวุบรรณารกัษ์สง่เสรมิการอา่น ม.1-ม.3 77.6 เงนิ 29 1. เด็กหญงิณิชา  วงค์
มจัฉา

1. นางสาวรชันี  วงค์
ตะวนั



2. เด็กหญงิดจุกมล  หวา่ง
ป่อ

 3. เด็กชายอมัรนิทร์  อายุ
ชยั

  

 

38 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูแอนิเมช ั�น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.75 เงนิ 32 1. เด็กหญงิลภสัภร
  สวุรรณโรจน์

 2. เด็กหญงิสภุสัสรา
  วรรณประเสรฐิ

  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นายประกจิ  ผาตจิริ

โชติ
  

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

70 เงนิ 39 1. เด็กชายจตรุภทัร  ศริิ
รกัษ์

 2. เด็กชายชยณฐั  พรรณ
สขุ

  

1. นางสาวจนัทนา  สปิุนะ
 2. นายเจษฎา  อชุยัวงษ์

  

40 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กชาย
จนัทร์  บญุธรรม

 2. เด็กหญงิณฐัธดิา  ไชย
ศร

  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นายประกจิ  ผาตจิริ

โชติ
  

41 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 1. นางสาวกมล
ลกัษณ์  ชอบดี

 2. นางสาวกลัยรตัน์  ไพร
พงศ์พร

  

1. นางสาวจนัทนา  สปิุนะ
 2. นายพีรศกัดิ �  อทิธศิกัดิ �

ธนเดช
  

42 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 1. นายชนกานต์  ประสาน
สขุ

 2. นายเอกภาพ  มาพนัธุ์
  

1. นายประกจิ  ผาตจิริ
โชติ

 2. นายปิยพล  คนัทะ
  

43 หุน่ยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงัตวั ม.4-ม.6 72 เงนิ 21 1. นางสาวจนัทกานต์  สรา
นนทว์ชัรกลุ

 2. นางสาวสรติา  อปุระ
 3. นางสาวแสงนวล  -

  

1. นายประกจิ  ผาตจิริ
โชติ

 2. นายปิยพล  คนัทะ
  

44 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 13 1. นายณฐันนัท ์ หนุนชาติ
 2. นายมานิตย์  บญุคณุ

สนัตสิขุ
 3. นายศรายทุธ  คาํมลู

  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยั

กาญจน์
  



45 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อสขุภาพ ม.1-ม.3 88.06 ทอง 20 1. เด็กหญงิจารวี   หม ั�น
เพียรหา

 2. เด็กหญงิจติรกญัญา
  วรรณธร

 3. เด็กหญงินนัทติา   สุ
จนิดา

  

1. นางทพิย์ภวรรณ   วงษ์
สขุ

 2. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยั
กาญจน์

  

46 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อสขุภาพ ม.4-ม.6 90.74 ทอง 17 1. นางสาวจติรกญัญา
  ภคูาํ

 2. นายชนสรณ์    อธัยาศยั
ดี

 3. นางสาวอธชิา  วงศ์
ศกัดิ �ศรี

  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางพชัรนิทร์  จุย้

สาํราญ
  


