
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
 โรงเรียนห้องสอนศกึษา ในพระอุปถมัภ์ฯ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียนในระดบัเขตพื�นที�การศกึษา คร ั�งที� 68 ปีการศกึษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษาเขต 34
 ณ โรงเรียนห้องสอนศกึษา ในพระอุปถมัภ์ฯ

 ระหว่าง วนัที� 21 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิธร์ีจุฑา  ศริบิญุมา
  

1. นางสาวนราพร  จรสัพรศลิป
ชยั

  

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงนิ 4 1. นางสาววไิลพร  หมอกมนต์สทิธิ �
  

1. นางสาวมณัฑลี  จติเจน
สวุรรณ

  

3 ภาษาไทย การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.1-ม.3 74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายชวลัวทิย์   รวมมติรสมคัร
  

1. นางสาวนราพร  จรสัพรศลิป
ชยั

  

4 ภาษาไทย การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.4-ม.6 77 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาววไิลลกัษณ์  พรหมากาศ
  

1. นางสาวชนญัพร  ณรงค์
ทพิย์

  

5 ภาษาไทย การแขง่ขนัพนิิจวรรณคด ีม.1-ม.3 74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวนางสาวมลวรตัถ์   เบญญา
พศตุม์

  

1. นางสาวชื�นชีวา  กระบวน
โชคชยั

  

6 ภาษาไทย การแขง่ขนัพนิิจวรรณคด ีม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวปรุมิพรรษ์  อดุรชมภู
  

1. นางสาวชื�นชีวา  กระบวน
โชคชยั

  

7 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ(การเขยีนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิจติตพร  ศภุาโรจน์
  

1. นายศริชิยั  จติสวา่ง
  

8 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ(การเขยีนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวลกัษิกา  จติเมตตาบรสิทุธิ �
  

1. นางสาวกมลทพิย์  แกว้ทติย์
  

9 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยานทาํนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิกมลลกัษณ์  ตุม้เจรญิ
  

1. นางสาวมณัฑลี  จติเจน
สวุรรณ

  

10 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยานทาํนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลศิ 1. นายทนง  ธญัญเดชสกลุ
  

1. นางรจติแกว้  ประวีณชยักลุ
  

11 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม ่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิปลื�มฤด ี แสงจนัทร์ทวีกลู
 2. เด็กหญงิสทุธดิา  ไมม่ชืี�อสกลุ

  

1. นางสาวนารติา  ชูเกยีรตดิง
ดอย

  

12 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม ่โคลงสี�สภุาพ ม.4-ม.6 0 เขา้รว่ม 1. นางสาวจรินนัท ์ หวา่ละ
 2. นางสาวปิยะฉตัร  แสนอา้ย

  

1. นางสาวนารติา  ชูเกยีรตดิง
ดอย

  



13 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคมเดมิ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญงิณิชา  วงคม์จัฉา
 2. เด็กหญงิรุง้ไพลนิ  พชิติคนพาล

  

1. นางสาวกมลทพิย์  แกว้ทติย์
 2. นางสาวมณัฑลี  จติเจน

สวุรรณ
  

14 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคมเดมิ) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวธดีารตัน์  สารประสทิธิ �
  

1. นางสาวชนญัพร  ณรงค์
ทพิย์

  

15 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิวรญัญา  พานทอง
  

1. นางรตักิรานต์  สายจีน
  

16 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวศภุาพชิญ์  กวีวฒัน์
  

1. นางศรุตา  เฉลมิผลวงศ์กลุ
  

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎหีรือคาํอธบิายทางคณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

86 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิงเพียงขวญั  คาํดา
 2. เด็กหญงิสชุญัญา  คาํดา

 3. เด็กหญงิเมธาสทิธิ �   ขนัตเิมธากลุ
  

1. นายสมชาย  ซอแอ
 2. นายระวีศกัดิ �  ชา่งเย็บ

  

18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎหีรือคาํอธบิายทางคณิตศาสตร์
ม.4-ม.6

91.5 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกมลชนก  เบญจพงศา
 2. นางสาวพนัพสัสา  กติเิลศิ

 3. นางสาวศรินิดา  แอนนัท์
  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
 2. นางอาํภา  ธนะปาน
  

19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรูใ้นคณิตศาสตร์ไปประยกุต์
ใช ้ม.1-ม.3

84.25 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิชลกร  สทุธเวช
 2. เด็กหญงินารีรตัน์  รตันกลุ

 3. เด็กหญงิอลีนา  ธริาช
  

1. นางสาวกวนิทรา  เจนปญัญา
 2. นางณรฎา  มธรุส

  

20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรูใ้นคณิตศาสตร์ไปประยกุต์
ใช ้ม.4-ม.6

89.5 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวณฐัวภิา  จงอมรรตัน์
 2. นางสาวพทัธนนัท ์ พรถาวร

 3. นางสาวศศธิร  คาํจิ�ง
  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
 2. นางอาํภา  ธนะปาน
  

21 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชายภาคนิ  แกว้แท้
 2. เด็กชายภธูเนษฐ์  ยิ�งนําสมยั

  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
 2. นางศรุตา  เฉลมิผลวงศ์กลุ

  

22 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นายนิธ ิ ศริบิญุมา
 2. นางสาวสริภทัร  ศรีเพ็ง

  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
 2. นางอาํภา  ธนะปาน
  

23 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิเอสเธอร์  ตระกลุพร
ประเสรฐิ

  

1. นายณรงคศ์กัดิ �  ขนัธปราบ
  

24 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวปญัญาพร  หวา่งไม
  

1. นายณรงคศ์กัดิ �  ขนัธปราบ
  

25 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชายชนาธปิ  อนิตะ๊ผา่น
 2. เด็กชายรชฏ  ใหมต่ะ๊วนั

  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
 2. นายสขุชยั  เฉลมิผลวงศ์กลุ

  

26 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกติตพิงษ์  รศัมดีาวโสภา
  

1. นายสบุนิ  เครือแกว้
  

27 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิคณุญัญา  เฉลมิผลวงศ์กลุ 1. นางกรุณา  สมบรูณ์



  

28 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นายอาทติย์  ธชิานนทส์นัตกิลุ
  

1. นางกรุณา  สมบรูณ์
  

29 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกลุ
  

1. นายระวีศกัดิ �  ชา่งเย็บ
  

30 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.92 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิวาทนีิ   เทพกนั
 2. นางสาวหทยัรตัน์   เเสนมะโน

 3. เด็กหญงิอารีย์   ไมม่ชืี�อสกลุ 
  

1. นางสาวนยันา  ดวงบาล
  

31 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวคจัฉนนัทน์  ผดงุกจิ
 2. นางสาวพมิพ์ลภสั  วจิติร

 3. นางสาวอจัจมิา  ขยนักจิ
  

1. นายเอกรนิทร์  พงษ์เพชราภ
รณ์

  

32 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิดจุกมล  หวา่งปอ
 2. เด็กหญงิวภิา  แสนคาํ

  

1. นางบษุบง  ชยัเทพ
 2. นางสาวจนัทร์เพ็ญ  ไพร

เสถยีรสขุ
  

33 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นายธรีพงศ์  วงคส์าํราญ
 2. นางสาวปญัญาพร  หวา่งไม

 3. นางสาวฟ้าใหม ่ ปญัญาเยาว์
  

1. นางสาวตรีตราภรณ์  ต ั�นจี�
  

34 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิ�งประดษิฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรียทุธ  จนัแคน้
 2. นายพสิษิฐ์  บระ๊ยอ่

 3. เด็กชายสายแลง  -
  

1. นางชุรีพร  แสนอาษา
  

35 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิ�งประดษิฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวกมลลกัษณ์  ชอบดี
 2. นายปองพล  พนัตารกัษ์

 3. นางสาวพมิพศิา  มุง่เจรญิ
  

1. นางสาวตรีตราภรณ์  ต ั�นจี�
 2. นายสาธติ  ชุมของ

  

36 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิญาณวด ี ศรีสลา้ง
 2. เด็กหญงิธนพร  วไิลจนัทร์
 3. เด็กหญงิวลิาวลัย์  ไพรอมรรตัน์

  

1. นายพชิญะ  กนัธยิะ
  

37 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกนกพร  บญุญานาม
 2. นางสาวณิชาวรรณ  ชาติ

 3. นายเนตชิยั  วงษ์ชมภู
  

1. นายเอกรนิทร์  พงษ์เพชราภ
รณ์

 2. นายสาธติ  ชุมของ
  

38 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ�งประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิธนวลัย์  ปารมรุีง่เรือง
 2. เด็กหญงิพนัพษา  ถาวร

  

1. นางชุรีพร  แสนอาษา
  

39 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ�งประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลศิ 1. นายสมเพชร  ไมม่ชืี�อสกลุ
 2. นายอาทติย์  เจนภพกจิโสภณ

  

1. นายสาธติ  ชุมของ
 2. นายเอกรนิทร์  พงษ์เพชราภ

รณ์
  

40 สงัคมศกึษา ศาสนาและ การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิงามพศิ   หวา่งไม 1. นางสาวเกษสดุา  นิลสวทิ



วฒันธรรม 2. เด็กหญงิพมิพดิา  เมอืงเมา
 3. เด็กหญงิมนรดา  แซโ่ซง้

 4. เด็กหญงิวณิดา  แกเ่ลาวือ
 5. เด็กหญงิเยาวลกัษณ์  พนมไพร

  

 

41 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวจนัทร์ทอง  ประ๊ยอ่
 2. นางสาวปภาวด ี เลาหลื�อ

 3. นางสาวมนทพิย์  เลาหลือ
 4. นางสาวสายสมร  พนมไพร

 5. นางสาวองัคณา  เลาหลื�อ
  

1. นางสาวเกษสดุา  นิลสวทิ
  

42 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.1-ม.3 75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวจนัทร์จริา  สงิขรศริเิดช
 2. นายจารุพฒัน์  เดชาปกัษ์

 3. เด็กหญงิปทัมพร  มณีวลัย์
 4. เด็กชายมนตรี  สาลี

 5. นางสาวสนีิ  ยอดแสง
  

1. นางสาวนนัทยิา   อนิตะ๊ปา
 2. นางสาวอาํภา  เนตรเจรญิ

ธรรม
  

43 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวญานิศา  หริณัย์สริมิาศ
 2. นางสาวฐตินินัท ์  รตันชยัเสมากลุ

 3. นางสาวพนชักร  แพน้อย
 4. นางสาวหนึ�งฤทยั  สา่เหลว่า

 5. นางสาวอรกานต์  ประดษิฐพนัธ์
  

1. นายอนุชา  การอว้น
  

44 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิศริวิรรณ  ชุมชยั
  

1. นางสาวรตันาภรณ์  คาํยอง
  

45 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวเกศรา   เกยีรตยิิ�งสงา่
  

1. นางสาวรตันาภรณ์  คาํยอง
  

46 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญงิอภสิรา  ไพรมกุดา
 2. เด็กชายเฉลมิเกยีรต ิ พานทอง

  

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
  

47 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกนัต์กมล  ตา่ดู
 2. นางสาวบณัฑติา  ตณิลกัษณ์

  

1. นายอภสิทิธิ �  ทองรุง่
  

48 สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลองักฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวฐปนีย์  ใสสวา่ง
 2. นางสาวณฐัณิชา  หลอ่เกษมสขุ

 3. นางสาวปณุณภา   จี�แกว้
 4. นางสาวพนชักร  แพน้อย
 5. นางสาววาสนา  แซห่ลี�

 6. นางสาวสจุารี  ไมม่ชืี�อสกลุ
 7. นางสาวสโรชา  บระ๊ยอ่

 8. นางสาวอตพิร  เจรญิสขุ
 9. นางสาวเอาพร  ไมม่ชืี�อสกลุ

 10. นางสาวไขม่กุ  ไมม่ชืี�อสกลุ
  

1. นางสาวรตันาภรณ์  คาํยอง
 2. นางสาวเกษสดุา  นิลสวทิ

 3. นายชชัวาล  ขวาแซน้
  

49 สขุศกึษา และพลศกึษา การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายภวูนตัถ์  จรรยาโอฬาร
 2. เด็กชายศภุกติติ �  อนุศาสน์ผาตกิลุ

  

1. นายปพนสรรค ์ โสภา
 2. นางสาวกรองทอง  เงา่สุ



วรรณ์
  

50 สขุศกึษา และพลศกึษา การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวนภสั  นนัทานนท์
 2. นางสาวนิชา  นนัทโชตศิริิ
  

1. นางสาวกรองทอง  เงา่สุ
วรรณ์

 2. นายปพนสรรค ์ โสภา
  

51 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิโสภา  เมอืงเมา
  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรมพทิกัษ์
  

52 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวไขม่กุ  -
  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
  

53 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวแสงสา่  -
  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรมพทิกัษ์
  

54 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวกนัตา  ฉํ�ามณี
  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
  

55 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิรตมิา  วรจารุวรรณ
  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรมพทิกัษ์
  

56 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวนภสัวรรณ  ปิงตา
  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
  

57 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค ์ม.1-ม.3 75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิทตัพชิา  หทยัภคัณภทัร
  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรมพทิกัษ์
  

58 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค ์ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวศศธิร  ธนกรสกลุ
  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
  

59 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิจติสภุา  นาวกิวาณิชย์
  

1. นางสาวชชัว์รวี  พรมพทิกัษ์
  

60 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวสขุรนิรตัน์   บญุดี
  

1. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
  

61 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยวซอดว้ง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิศราสนีิย์  สถติเจรญิกลุ
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

62 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยวซออู ้ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลศิ 1. นายชญานิน  แซห่ลู่
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

63 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัเดี�ยวขลุย่เพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลศิ 1. นายอลงกรณ์  กลหริญั
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

64 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิธญัญากานต์  กนัทะวง
 2. เด็กชายธนัยธร  คมเวช

 3. เด็กชายพชร  สกุสวา่ง
 4. เด็กหญงิศราสนีิย์  สถติเจรญิกลุ

 5. เด็กชายสมทิธชิยั  ปีระกนั
 6. เด็กชายเจษฏา  อารยิะ

  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
 2. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
 3. นางสาวชชัร์รวี  พรมพทิกัษ์

  

65 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกจิกรณ์  บญุมา
 2. นายชญานิน  แซห่ลู่
 3. นายทนิากร  ลกัขพรรณ

 4. นายนราวชิญ์  ปาลี

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
 2. นางสาวชชัร์รวี  พรมพทิกัษ์

 3. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
  



5. นางสาวนุชนาฏ  เจนปญัญา
 6. นายปฏพิล  ธรีกจิโชตกิาร

  

66 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททมี ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกจิกรณ์  บญุมา
 2. เด็กชายกติตนินัท ์ สนุนัทา

 3. นางสาวขวญัจริา  อนนัตา
 4. นางสาวจตพุร  มณ?นม

 5. นายจริภทัร  ไชยศร
 6. นายชญานิน  แซห่ลู่
 7. นางสาวชูใจ  หวา่งปอ

 8. เด็กหญงิณภทัร  ผาตยิะวงค์
 9. นายทนิากร  ลกัขพรรณ

 10. นางสาวธนรด ี เมอืงเมา
 11. นางสาวธนิสรา  อมัพรดล

 12. นายนราวชิญ์  ปาลี
 13. นายนาวนิ  ตวินั

 14. นางสาวนุชนาฏ  เจนปญัญา
 15. นางสาวบษุรา  กอ่เกดิวนา

 16. นายปฏพิล  ธรีกจิโชตกิาร
 17. เด็กหญงิปรีญารตัน์  ตะธรรมมา

 18. เด็กชายพทัธนนัท ์ ระเบยีบ
พรอ้ม

 19. เด็กชายภาคนิ  แหว้เพ็ชร
 20. เด็กชายภผูา   -

 21. เด็กชายวฐัจกัร  จนัจร
 22. เด็กหญงิศราสนีิย์  สถติเจรญิกลุ

 23. เด็กหญงิศริวิรรณ  ชุมชยั
 24. นางสาวศภุลกัษณ์  แจม่ใส
 25. นางสาวสธุาวลัย์  แซห่าง

 26. นางสาวสนุนัทา  บณัฑติเทอด
สกลุ

 27. เด็กชายอนุพงศ์  ตาจุมปา
 28. นายอลงกรณ์  กลหริญั

 29. นางสาวอมัพร  สวา่งปญัญษโพธิ�
 30. นายเอกรตัน์   -

 31. เด็กชายไชยวฒัน์  คลา้ยวเิชียร
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
 2. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
 3. นางสาวชชัร์รวี  พรมพทิกัษ์

 4. ดร.ประสทิธิ �  คาํเติ�ก
 5. พนัจา่เอกอภสิทิธิ �  ทองรุง่

 6. สบิเอกอภวิฒัน์  ทองรุง่
 7. จ.ส.อ.ทวิากร  ใจแกว้

 8. พระอนุชา  การอว้น
  

67 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชายองครกัษ์  จนัทร์เดยีว
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

68 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นายไกรวชิย์  ดาํเกงิธารา
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

69 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญงิสขุาดา  มณฑนม
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

70 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปภาวี  สงิขรสริเิดช
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

71 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายกติตนินัท ์ สนุนัทา
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

72 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายทตัเทพ  ผดงุกจิ
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  



73 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 75 เงนิ 5 1. เด็กหญงิพลอย   -
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

74 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปภาวด ี เลาหลื�อ
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

75 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณฐั  โชตภิาคนิ
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

76 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นายนราวชิญ์  ปาลี
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

77 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิธญัญากานต์  กนัทะวง
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

78 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวเกศรา  เกยีรตยิิ�งสงา่
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

79 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวฐัจกัร  จนัจร
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

80 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายอลงกรณ์  กลหริญั
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

81 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงิปรีญารตัน์  ตะธรรมมา
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

82 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวนุชนาฏ  เจนปญัญา
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
  

83 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื�องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิณภทัร  ผาตยิะวงค์
 2. เด็กชายนิตพิล  วีระวงค์

 3. เด็กหญงิปรีญารตัน์  ตะธรรมมา
 4. เด็กชายพงศภคั  จนัทรบตุร

 5. เด็กชายพทัธนนัท ์ ระเบยีบพรอ้ม
 6. เด็กหญงิลภสั  เกดิทวีกจิ

 7. เด็กหญงิศราสนีิย์  สถติเจรญิกลุ
 8. เด็กหญงิศริวิรรณ  ชุมชยั

 9. เด็กหญงิสวุนา  สกลุมกุดา
 10. เด็กชายเจษฏา  อารยิะ

 11. เด็กชายเฉลมิเกยีรต ิ พานทอง
 12. เด็กชายไชยวฒัน์  คลา้ยวเิชียร
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
 2. ศ.ดร.ทวิากร  ใจแกว้

 3. ศ.ดร.ประสทิธิ �  คาํเติ�ก
 4. สบิโทอนุชา  การอว้น

  

84 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื�องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลศิ 1. นายกจิกรณ์  บญุมา
 2. นายจริภทัร  ไชยศร
 3. นายชญานิน  แซห่ลู่
 4. นายทนิากร  ลกัขพรรณ

 5. นางสาวธนิสรา  อมัพรดล
 6. นายนราวชิญ์  ปาลี

 7. นายนาวนิ  ตวินั
 8. นางสาวศรินิทพิย์  เรือนศกัดิ �

 9. นางสาวศภุลกัษณ์  แจม่ใส
 10. นางสาวสนุนัทา  บณัฑติเทอด

สกลุ
 11. นายอลงกรณ์  กลหริญั

 

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
 2. นางสาวชชัร์รวี  พรมพทิกัษ์

 3. นายณฐัพงษ์  ชาํนาญตา
 4. นายประสทิธิ �  คาํเติ�ก

  



12. นายเอกรตัน์   -
  

85 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนัราํวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายจกัรพนัธุ์  นนัทวิริยิะชยั
 2. เด็กหญงิทฆิมัพร  พระจนัทร์ศรี

สกลุ
 3. เด็กหญงิธญัลกัษณ์  ธญัจนิดากลุ

 4. เด็กชายนฤเดช  ศริยิานนท์
 5. เด็กชายนิธกิร  -

 6. เด็กหญงิปภานนั  กติตศิริพิงค์
 7. เด็กหญงิลูกขวญั  -

 8. นางสาวสว่ยอุง่  -
 9. เด็กชายหลาวแสง  -

 10. เด็กชายเจรญิทรพัย์  ทาํมภีกัดิี
  

1. นายธรรมธชั  ป๋าวงค์
 2. นางสาวพีรพรรณ   เทยีม

จนัทร์
 3. นางสาวรชันี  วงคต์ะวนั

  

86 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนัราํวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกานต์ธดิา  อปุระ
 2. นายชญัญา  -

 3. นายฌาณทพิย์  ปนัทวงั
 4. นายทกัษ์  อภวิะ

 5. นางสาวนวลจนัทร์  -
 6. นางสาวนนัทฉตัร  ดเีลศิ

 7. นางสาววีร์วรีย์  แตม้สคีราม
 8. นายศภุกติติ �  สกลุมหาทรพัย์
 9. นายสมชาย  -

 10. นางสาวไพรพรรณ  เวทย์นุวงค์
  

1. นายธรรมธชั  ป๋าวงค์
 2. นางสาวจารุวรรณ  กนัทะ

วงษ์
 3. นางศริพิร   อาํพนัธ์ศรี

  

87 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนัการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลศิ 1. นายชชัวาลย์  พทิกัษ์
 2. นายชยัสทิธ์  ทรพัย์พญาไทย

 3. นายพจนินท ์ ศริริตัน์
 4. นายพรรษกร  ใจสม

 5. นายไกรวชิย์  ดาํเกงิธารา
  

1. นายทนิกร  สถติเจรญิกลุ
 2. นายอภวิฒัน์  ทองรุง่

  

88 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิกญัญาภคั  งามพมิลศรี
  

1. นางสาวพีรพรรณ  เทยีม
จนัทร์

  

89 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวธนิสรา  อมัพรดล
  

1. นางกลุธดิา  กติศิรี
  

90 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิพฒัน์นรี  เอี�ยมอาภรณ์
  

1. นางสาวจารุวรรณ  กนัทะ
วงษ์

  

91 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวทชิากร  กจิบาํรุง
  

1. นางจรินนัท ์ คนัธสีาร
  

92 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายกติตธิชั  ทวานุรกัษ์
  

1. นายชชัวาลย์  ขวาแซน้
  

93 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวพชรพร  อาํพนั
  

1. นางศริพิร  อาํพนัธ์ศรี
  

94 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงินภสัสร  พนาสนัตคิณุ
 2. เด็กหญงิศศธิร  แพงคาํ

1. นางสาวสชุาดา  กรชูโชค
  



 

95 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุตกิาญจน์  เล็กภญิโญ
 2. นางสาวปวีณ์นุช  มงคล

  

1. นางสาวสชุาดา  กรชูโชค
  

96 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวศรินิทพิย์  เรือนศกัดิ �
 2. นางสาวอวสิรา  โคเบนท์

  

1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชยั
กลุ

  

97 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวหลู ่ ไมม่ชืี�อสกลุ
 2. นางสาวอรกญัญา  ทรพัย์พยาไทย

  

1. นางสาวปานหทยั  ประสาน
สขุ

  

98 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษาญี�ปุ่ น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลศิ 1. นายตลุธร  วาสนิธ์
 2. นายเฉลมิชยั  อิ�มสงวน

  

1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชยั
กลุ

  

99 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัละครส ั�นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.32 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวคาํหลู ่ ไมม่ชืี�อสกลุ
 2. นางสาวพรทพิย์  ธรรมชื�น
 3. นายพีรพฒัน์  มงัคลาด

 4. นางสาววรนุช  ศริพิงษ์ฤดี
 5. นางสาววรรณณสั  ชูเกยีรตดิงดอย

  

1. นางสาวปานหทยั  ประสาน
สขุ

  

100 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัเขยีนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแสงดาว  ไมม่ชืี�อสกลุ
  

1. นางปานหทยั  ประสานสขุ
  

101 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิณชัชา  พานทอง
 2. เด็กชายเอสรา  ทรพัย์ทวีเวทย์

  

1. นางศริพิร  อาํพนัธ์ศรี
  

102 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายศริเิวช  รตันศาสตร์ชาญ
  

1. นางพณัณิณ  แพง่สภุา
  

103 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิณฐัวด ี เมอืงเมา
 2. เด็กหญงิรตันมณี  กจิทาทอง

 3. เด็กหญงิวรญัญา  เมอืงเมา
  

1. นางสาวรชันี  วงคต์ะวนั
 2. นางสาวนราพร  เดชมงคล

พพิฒัน์
  

104 กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวจติราภรณ์  เขิ�งภคัดี
 2. นางสาวพวงทอง  ไตรเมฆนิกร

 3. นางสาววรญัญา  ประ๊ยอ่
  

1. นางสาวชนญัพร  ณรงค์
ทพิย์

 2. นางสาวรชันี  วงคต์ะวนั
  

105 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูเรื�องส ั�น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิปณุยวีร์  อาํพนัธุ์
 2. นางสาววรญัญา  ชยัเสนา
  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นางภาวณีิ  พรมฟงั

  

106 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูแอนิเมช ั�น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงนิ ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิณฤทยั  รตันวารี
 2. เด็กหญงินทัมน  ธรรมขนัท์

  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นางสาวจนัทนา  สปิุณะ

  

107 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ�งของเครื�องใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายจตรุภทัร  ศริริกัษ์
 2. เด็กชายชยณฐั  พรรณสขุ
  

1. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ
 2. นายปิยพล  คนัทะ

  

108 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ�งของเครื�องใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั 1. นางสาวณฐัธดิา  ไชยศร 1. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ



ที� ๒ 2. นางสาวสภุสัสรา  วรรณประเสรฐิ
  

2. นายปิยพล  คนัทะ
  

109 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิปราณปรยิา  ชุมพล
 2. เด็กหญงิพชิารตัน์  ศริธิญัญาวร

โชติ
  

1. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ
 2. นายปิยพล  คนัทะ

  

110 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลศิ 1. นายจนัทร์  บญุธรรม
 2. นายรชัพล  ซอแอ

  

1. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ
 2. นายปิยพล  คนัทะ

  

111 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวปทติตา  พรหมสทิธิ �
 2. นายปองพล  พนัตารกัษ์

  

1. นายปิยพล  คนัทะ
 2. นายพีรศกัดิ �  อทิธศิกัดิ �ธน

เดช
  

112 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - - -   

113 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 -   

114 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงนิ ชนะเลศิ 1. นางสาวกมลลกัษณ์  ชอบดี
 2. นายธรีภทัร  จนัทราช

  

1. นายพีรศกัดิ �  อทิธศิกัดิ �ธน
เดช

 2. นายปิยพล  คนัทะ
  

115 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลศิ 1. นายชนกานต์  ประสานสขุ
 2. นายศภุณฐั  ภวภาคภมูิ

  

1. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ
 2. นางสาวจนัทนา  สปิุณะ
  

116 คอมพวิเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 -   

117 คอมพวิเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวจนัทกานต์   สรานททว์ชัร
กลุ

 2. นางสาวมนิฑติา  ประดนิธากลุ
 3. นางสาวสรติา  อปุระ

  

1. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ
 2. นายปิยพล  คนัทะ

  

118 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการตดัตอ่ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นายจกัรภทัร  คูโ่ชค
 2. นางสาวมรกต   หวานซึ�ง

  

1. นางภาวณีิ  พรมฟงั
 2. นายประกจิ  ผาตจิริโชติ

  

119 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ระดบัพื�นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกนกพร  มงคลกาวลิ
 2. เด็กหญงิภญิญาพชัญ์  วรเดช

พพิฒัน์โชติ
 3. เด็กหญงิสารลิดา  กาฬบตุร

  

1. นายธนกฤต  เลศิลํ�า
 2. นายณรงคศ์กัดิ �  ขนัธปราบ

  

120 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ระดบัพื�นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวทชิากร  บตุรซาว
 2. นางสาวรุง่ระวนิ  ยองสวุรรณ์

 3. นางสาวสรุภา  ศริภิวูนยัถ์
  

1. นายธนกฤต  เลศิลํ�า
 2. นางอญัชลี  เลศิลํ�า

  

121 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิ�น ม.1-ม.3 71.66 เงนิ ชนะเลศิ 1. นายกติตพินัธ์  ฟองอารมณ์
 2. นายวชิยั  ไมม่ชืี�อสกลุ

 3. นายศรีวรรณ  ไมม่ชืี�อสกลุ
  

1. วา่ที�รอ้ยตรีทวิากร  ใจแกว้
 2. นายสรุพล   ยศกาํจาย

  



122 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิ�น ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวนํ�าทพิย์  ไมม่ชืี�อสกลุ
 2. นางสาวศวิพร  พงศ์พฒัน์ธนากลุ

 3. นางสาวอรอนงค ์ ฤทธิ �เดชไพร
ศาล

  

1. นายสรุพล  ยศกาํจาย
 2. นายยศ  ธปูทองดี

  

123 การงานอาชีพ การแขง่ขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นายพงษ์เพชร  แซเ่ลาเฒา่
 2. เด็กชายพชัรพล  ประ๊ยอ่

 3. เด็กชายเทดิพทิกัษ์  เลาหลือ
  

1. นายยศ  ธปูทองดี
 2. นายสรุพล  ยศกาํจาย

  

124 การงานอาชีพ การแขง่ขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวปองทพิย์  พงศ์หทยัพร
 2. นางสาวสรดิา  สวา่งธรรมศรี

 3. นายอนุพงษ์  เดชไพรพนา
  

1. นายสรุพล  ยศกาํจาย
 2. นายยศ  ธปูทองดี

  

125 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายทตัเทพ  ผดงุกจิ
 2. นางสาวธดิา  -

 3. นางสาวลลติา   กมลศภุกรกลู
  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางสาวมยรีุย์  คาํจนัทร์

  

126 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบชื�น ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิพรนชัชา  สมบรูณ์ชยั
 2. เด็กหญงิพุธติา  มหาหงห์

 3. เด็กหญงิวราภรณ์  จนัทราภรณ์
  

1. นายยศ  ธปูทองดี
 2. นางสาวมยรีุย์  คาํจนัทร์

  

127 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนแกว้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวณฐัการณ์  ไพรชนานนัท์
 2. นางสาวสริกิานต์  หาญดี

 3. นางสาวสทุธลิกัษณ์  กวางทู
  

1. นางสาวมยรีุย์  คาํจนัทร์
 2. นางพชัรนิทร์  จุย้สาํราญ
  

128 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิจติรกญัญา   เดชวไิลเลศิ
 2. เด็กหญงิประกายทพิย์   แฮหมอื

 3. เด็กหญงิอนญัพร   ดมีา
  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยักาญ

จน์
  

129 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหาร นํ�าพรกิ ผกัสด เครื�องเคยีง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิกรรณิการ์  สริมิหาโอสก
 2. เด็กหญงิกาญน์พชิชา  ตาแกว้

 3. เด็กหญงิชนาภทัร  คาํทา
  

1. นางทพิย์ภวรรณ  วงษ์สขุ
 2. นางพชัรนิทร์  จุย้สาํราญ
  

130 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหาร นํ�าพรกิ ผกัสด เครื�องเคยีง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลศิอนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวชนรด ี  เมอืงเมา
 2. นางสาวชูใจ  หวา่งป่อ

 3. นางสาวสธุาวลัย์   แซห่าง
  

1. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยักาญ
จน์

 2. นางทพิย์ภวรรณ  วงษ์สขุ
  

131 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อสขุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิจณญัญา  บญุทาทอง
 2. เด็กหญงิศภุลกัษณ์  ศริยิานนท์
 3. เด็กหญงิโชตริส  หวา่งไม

  

1. นางทพิย์ภวรรณ  วงษ์สขุ
 2. นายพงศกร  บญุมา

  

132 การงานอาชีพ การแขง่ขนัทาํอาหารคาวหวานเพื�อสขุภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลศิ 1. นายจีรภทัร   ฤทธิ �บาํรุง
 2. นายชวลติ  วงศ์ประเสรฐิ
 3. นายปรญิญา  เวียงคาํ

  

1. นายพงศกร  บญุมา
 2. นางณฐัธญิาน์  เลศิชยักาญ

จน์
  




