
 

สรุปผลกจิกรรมแขงขนั 

โรงเรยีนหองสอนศึกษา ในพระอปุถัมภฯ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม,แมฮองสอน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สพม.34 (เชียงใหม-แมฮองสอน)  

กลุมดอยกองมู ระหวาง วนัท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันท่ี 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
 

ลําดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงณภัทร  ยอดม่ันคง 

  

1. นายศิริชัย  จิตสวาง 

  

2 ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกายกาล  ประสานสุข  1. นางรจิตแกว  ประวีณชัยกุล  

3 ภาษาไทย การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงกานตธิดา  อุประ 

  

1. นางสาวนราพร  เดชมงคล

พิพัฒน  

4 ภาษาไทย การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัค  แสนอาย  1. นางสาวกมลทิพย  แกวทิตย 

5 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุงระวิน  ยองสุวรรณ  1. นางสาวนราพร  เดชมงคล

พิพัฒน  

6 ภาษาไทย การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวปยมาศ  คําออง 

  

1. นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชค

ชัย  

7 ภาษาไทย การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ  ตุมเจริญ  1. นางสาวมัณฑลี  จิตเจน

สุวรรณ  

8 ภาษาไทย การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวมารีย  เพชรนรินทร 

  

1. นายศิริชัย  จิตสวาง 

  



9 ภาษาไทย การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงคัจฉนันท  ผดุงกิจ 

2. เด็กหญิงพิมพลภัส  วิจิตร 

3. เด็กหญิงอัจจิมา  ขยันกิจ  

1. นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดง

ดอย 

  

10 ภาษาไทย การแขงขันปรศินาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวกนกพร   เลาหม่ี 

2. นางสาวชนมนิภา  ดิแฮ 

3. นางสาววาณิศสาร  ฉางขาวชัย  

1. นางสาวชนัญพร  ณรงคทิพย 

  

11 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท  หวาละ 

2. เด็กหญิงปยฉัตร  แสนอาย  

1. นายนิพนธ  หมูทอง 

  

12 ภาษาไทย การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ (๘ บท) ม.

4-ม.6 

-1 -  1. นางสาวรวีวรรณ  เกษมสุขมา 

2. นางสาวสุภัสรา  นภาทอง  

1. นายนิพนธ  หมูทอง 

  

13 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ 

  

1. นายณรงคศักดิ์  ขันธปราบ  

14 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต  นวลคาํ  1. นางอําภา  ธนะปาน  

15 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือ

คําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 

80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรรัตนติ

กรณ   หลักฐาน 

2. เด็กหญิงญาณิศา   หิรัณยสิริมาศ 

3. เด็กหญิงวชิราพร   ไชยโรจน  

1. นางณรฎา  มธุรส 

2. นายณรงคศักดิ์  ขันธปราบ 

  

16 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือ

คําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6 

80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิน  นวลคาํ 

2. นางสาวธัญจิรา  คงแกว 

3. นางสาววาณิศสาร  ฉางขาวชัย  

1. นางศรุตา  เฉลิมผลวงศกุล 

2. นางอําภา  ธนะปาน 

  

17 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูใน

คณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ยอดดี 

2. เด็กหญิงณิชาวรรณ   ชาติ 

3. เด็กหญิงพรรัชดา   อินแกว  

1. นางสาวกวินทรา  เจนปญญา 

2. นายสมชาย  ซอแอ  



18 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูใน

คณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6 

86 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวกนกเรขา   สายปญญา 

2. นางสาวพิชชาภา   ภูอารีย 

3. นางสาวพิชญา   จันทรเจนจบ  

1. นายสมชาย  ซอแอ 

2. นายเมธี  ศรีบุญเรือง 

  

19 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เขารวม 6 1. เด็กชายกิตติพงษ   รัศมีดาว

โสภา  

1. นางรัติกรานต  สายจีน 

  

20 คณิตศาสตร การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทวัส  เวียงคํา  1. นางกรุณา  สมบูรณ  

21 วิทยาศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปงตา 

2. เด็กหญิงปญญาพร   หวางไม 

3. เด็กหญิงรักชนก  ตุนคํา  

1. นางนางบุษบง   ชัยเทพ 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ   ไพร

เสถียรสุข  

22 วิทยาศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน   พิพัฒพงคชัย 

2. นายปญจพล   มณีจันทร 

3. นายวินัย   แสนคํา 

  

1. นายเอกรินทร   พงษเพชรา

ภรณ  

2. นายสุรพงษ   ประวีณชัยกุล   

23 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุริมพรรษ    อุดรชมภู 

2. เด็กหญิงภันทิลา   วิทยาสมาน

สกุล 

3. เด็กหญิงมาลี   พิสิฐชัยเวท  

1. นางชุรีพร   แสนอาษา 

2. นางสาวนัยนา   ดวงบาล 

  

24 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวชญานินท   หลาแกว 

2. นางสาวธัญญธร   นาควงษ 

3. นางสาวปรัชกิตย   ใหมตะวัน  

1. นางอัญชลี    เลิศล้ํา 

2. นายธนกฤต    เลิศล้ํา 

  

25 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญญานาม 

2. เด็กหญิงพรปวีร  ชยุตพงศ 

3. เด็กชายเนติชัย  วงษคําภู 

1. นางบุษบง    ชัยเทพ 

2. นางสาวจันทรเพ็ญ   ไพร

เสถียรสุข  



26 วิทยาศาสตร การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา   ณ มาตคํา 

2. นางสาวปยธิดา   วงศยะ 

3. นายอธิวัฒน   โสภาพันธ  

1. นายธนกฤต   เลิศล้ํา 

2. นางอัญชลี   เลิศล้ํา 

  

27 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรฟอง   มณีพายัพ 

2. เด็กชายศุภกิตติ์    สกุลมหา

ทรัพย 

3. เด็กชายสรัล   นันสวาง  

1. นางสาวฉัตรสุดา   ญาณะโค 

2. นายเอกพล  งามสุพรม 

  

28 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนิตา   แสงคุณ 

2. นางสาวมนัสนันท    โตเทศ 

3. นางสาวสเปน   มาลัยทอง 

  

1. นางสาวจันทรเพ็ญ    ไพร

เสถียรสุข 

2. นางสาวตรีตราภรณ   ตั๋นจ๋ี  

29 วิทยาศาสตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพรรษ  ชนมุนี 

2. เด็กชายศิวกร  วงศประเสริฐ  

1. นาง บุษบง   ชัยเทพ 

2. นายพิชญะ   กันธิยะ 

  

30 วิทยาศาสตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณพร   จําชา 

2. นางสาวศศิกานต   เมืองเมา 

  

1. นายเอกรินทร   พงษเพชรา

ภรณ  

2. นางพรรษชล   ดารารัตติกาล  

31 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดลอบิน

ข้ึนจากพื้น) ม.1-ม.3 

80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน  ทิพยเนตร 

2. เด็กชายวีรวุฒิ   วงศสุวรรณ 

1. นางสาวตวงทอง  ไชยลาม  

32 วิทยาศาสตร การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปลอยดวย

มือ) ม.1-ม.3 

70 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กชายธนวัฒน   เข่ิงภักดี 

2. เด็กชายพงศภัค   คงแจง  

1. นางสาวตวงทอง  ไชยลาม  

33 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรทอง  บระยอ 

2. เด็กหญิงชนน ี แซเฮอ 

3. เด็กหญิงปภาวดี  เลาหลื่อ 

1. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท 

2. นายอนุชา  การอวน 

  



4. เด็กหญิงสายสมร  พนมไพร 

5. เด็กหญิงอังคณา  เลาหลือ  

34 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวณัฐชยา  มนัสทร 

2. นางสาวนริศรา  รัตรผาแดง 

3. นางสาวบุญสิตา  นันตา 

4. นางสาววริศรา  บุญเรือง 

5. นางสาวเรืองริน  ปญญะ  

1. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท 

2. นายอนุชา  การอวน 

  

35 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษณ  ไมมีชื่อ

สกุล 

2. นางสาวธมนวรรณ  ฝนเตย 

3. นางสาวธินานาฏ  อนุรักษภูฟา 

4. นางสาวมัทนา  ไมมีชื่อสกุล 

5. นางสาววันเพ็ญ  ไมมีชื่อสกุล  

1. นางสาวรัตนาภรณ  คํายอง 

2. นางสาวนันทิยา  อินตะปา 

  

36 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดละครประวัติศาสตร ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เบญจพงศา 

2. นางสาวคําหมาย  ไมมีชื่อสกุล 

3. เด็กหญิงชนาภา   ปญโญ 

4. นายชยานันท   แสงยุทธ์ิเจริญ 

5. นายชูโชค   จุลลานนท 

6. นายทักษ   ไมมีชื่อสกุล 

7. นายทัพพล  อุปพันพงกุล 

8. เด็กชายธนทัต   จันทรเพ็ญ 

9. นายธนาวรรธน   ลิ้มวรากุล 

10. นางสาวบัณฑิตา   จันทมณี

สมบูรณ 

11. นางสาวบุษกร   เกิดกอสกุล 

12. นายวงศกร  เนตรนภากร 

1. นายอนุชา  การอวน 

2. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท 

3. นางรัฐนันท  กันทะทรง 

4. นางสาวนันทิยา  อินตะปา 

5. นางสาวรัตนาภรณ  คํายอง 

  



13. นายวาริน  ไมมีชื่อสกุล 

14. นางสาววารี  ไมมีชื่อสกุล 

15. นายวิศวะ  สุนทรพินิจ 

16. นายศิรวิชญ  วุทธานนท 

17. นายสมจิตร   ไมมีชื่อสกุล 

18. นางสาวสุนารี  กันทะใจ 

19. นางสาวอนงค   ไมมีนามสกลุ 

20. นางสาวแสงจันทร   เพชร

นรินทร  

37 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ 

  

1. นายทักษกร  เพ็ญมณี 

  

38 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวศุภักษร  สาธิพา 

  

1. นายทักษกร  เพ็ญมณี 

  

39 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงคําเคอ  ไมมีชื่อสกุล 

2. เด็กชายธนภูมิ  พลปถพ ี

1. นายอภิสิทธ์ิ  ทองรุง 

2. นางสาวอําภา  เนตรเจรญิ

ธรรม  

40 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวกัศมา  โพธ์ิขุน 

2. นายวัชร  คําแหง 

  

1. นายอภิสิทธ์ิ  ทองรุง 

2. นางสาวอําภา  เนตรเจริญ

ธรรม  

41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัส  นันทานนท 

2. เด็กหญิงศิวพร  ไมมีชื่อสกุล 

1. นายปพนสรรค  โสภา 

2. วาท่ีรอยตรีรุง  จันเดียว  

42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวศิริภัสสร  ทาวสมศักดิ์ 

2. นายเตอมง  ไมมีชื่อสกุล  

1. นางสาวกรองทอง  เงาสุวรรณ 

2. นายธนาชัย  แกวไทรหงวน 



43 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. เด็กชายนาวิน   ติวัน 

  

1. นางสาวธงชัย  อําพันธศร ี

  

44 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวณัฐรมย  รนวิทย 

  

1. นายณัฐพงษ  ชํานาญตา 

  

45 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงวชิรา  สุนทรพินิจ 

  

1. นายธงชัย  อําพันธศรี 

  

46 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงคํายุย  ไมมีชื่อสกุล 

  

1. นายธงชัย  อําพันธศรี 

  

47 ศลิปะ-ทัศนศิลป การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวนันทกานต  ศรีธิชัย 

  

1. นายธงชัย  อําพันธศรี 

  

48 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวไขมุก  ไมมีชื่อสกุล 

  

1. นายธงชัย  อําพันธศรี 

  

49 ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววิไลวรรณ   เรือนแกว  1. นายณัฐพงษ  ชํานาญตา 

  

50 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. เด็กชายชานน    โสตถพันธุกุล 

2. เด็กชายณัฐพล   แกวอรามย่ิง 

3. เด็กชายพชร    สุกสวาง 

4. เด็กชายสมิทธิชัย   ประกัน 

5. เดก็ชายเจษฏา  อะริยะ 

6. เด็กชายแพเบียร   ไมมีชื่อสกุล  

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

2. นายธรรมธัช   ปาวงค 

  

51 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ   อินแถลง 

2. นายการุณย  ควายคณะ 

3. นายชญานิน    แซหลู 

4. เด็กชายปฎิพล  ไมมีชื่อสกุล 

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

2. นายธรรมธัช   ปาวงค 

  



5. เด็กชายสุทธนุช   แสนประเสริฐ 

6. เด็กชายอานันท   วรรณศิริ  

52 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ   วรรณธร 

2. นายกรวิชญ   อินแถลง 

3. นายการุณย  ควายคณะ 

4. เด็กชายกิจกรณ   บุญมา 

5. นางสาวจรรยาณี   มณีรัตน 

6. เด็กหญิงจันทรทอง   ประยอ 

7. เด็กชายจิรภัทร   ไชยสร 

8. เด็กชายชญานิน   แซหลู 

9. เด็กชายชานน   โสตถิพันธุกุล 

10. เด็กชายณัฐพล   แกวอรามย่ิง 

11. เด็กชายณัฐพล   ชํานาญตา 

12. เด็กชายนาวิน   ติวัน 

13. นางสาวนุชนาฏ   เจนปญญา 

14. เด็กชายปฎิพล  ไมมีชื่อสกุล 

15. เด็กหญิงปภาวดี   เลาหลื่อ 

16. เด็กชายพิมพพกานต   หนุน

ชาติ 

17. เด็กชายภาณุวัฒน   รัตนกุล 

18. เด็กหญิงมนทิพย   เลาหลื่อ 

19. เด็กหญิงมนิดา   แกเลาหลื่อ 

20. เด็กชายวัฐจักร    จันจร 

21. เด็กหญิงศรัญยา   พนมไพร 

22. เด็กชายสมิทธิชัย    ประกัน 

23. เด็กชายสาธิตย    แจมใส 

24. เด็กหญิงสายสมร    พนมไพร 

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

2. นายธงชัย  อําพันธศรี 

3. นายณัฐพงษ  ชํานาญตา 

4. นายธรรมธัช   ปาวงค 

  



25. นางสาวสุทธนุช    แสน

ประเสิรฐ 

26. เด็กชายอลงกรณ   กลหิรัญ 

27. เด็กหญิงอังคณา   เลาหลื่อ 

28. เด็กชายเจษฏา   อะริยะ 

29. เด็กชายเทิดพิทักษ   เลาหลือ 

30. เด็กหญิงเบญญาภา    พนมไพร 

31. เด็กชายเอกรัตน  ไมมีชื่อสกุล 

32. เด็กชายแพเบียร   ไมมีชื่อสกุล  

53 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กชายภานุพงศ   รัตนาผาแดง  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

54 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพัฒน  พิทักษธรรมแท  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

55 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนิดา   ไมมีชื่อสกุล  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

56 ศลิปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธนุช   แสนประเสิรฐ  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

57 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กชายภานุพงศ    รัตนาผา

แดง  

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

58 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพัฒน  พิทักษธรรมแท  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

59 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กหญิงมนิดา   ไมมีชื่อสกุล  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  



60 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนาฏ  เจนปญญา  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

61 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กชายชัชพงศ   ปนเซ 

  

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

62 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -  1. นายจิรภัทร   พิทักษธรรมแท  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

63 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. เด็กหญิงมนิดา   ไมมีชื่อสกุล  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

64 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนาฏ   เจนปญญา  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

65 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กชายภานุพงศ   รัตนาผาแดง 1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

66 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพัฒน  พิทักษธรรมแท  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

67 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงมนิดา   ไมมีชื่อสกุล  1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  

68 ศิลปะ-ดนตร ี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -  1. นางสาวสุทธนุช   แสนประเสิรฐ  1. นายทินกร  สถิตเจริญกลุ 

  

69 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-

ม.6 

81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายการุณย  ควายคณะ 

2. เด็กชายจรรยาณี   มณีรัตน 

3. นายชญานิน   แซหลู 

4. เด็กชายชานน   โสตถิพันธุกุล 

5. เด็กชายนราวิช  ปาล ี

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

  



6. เด็กชายนาวิน   ติวัน 

7. เด็กชายสาธิตย   แจมใส 

8. เด็กชายอลงกรณ   กลหิรัญ 

9. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   พานทอง 

10. เด็กชายเอกรัตน  ไมมีชื่อสกุล  

70 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานตธิดา  พนมไพร 

2. เด็กชายชลชาต ิ เลาย่ีปา 

3. เด็กชายดนุสรณ  เมืองเมา 

4. นางสาวธวัลยา  ตั้งเงิน 

5. เด็กหญิงนวรัตน  ใจสม 

6. เด็กหญิงนาด  ไมมีชื่อสกุล 

7. นายนิพนธ  หมูทอง 

8. นายปราการ  สินทรัพย 

9. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไพรขจร

เกียรต ิ

10. เด็กชายพิสิษฐ  บระยอ 

11. นางสาวภัสสร  ไมมีชื่อหกุล 

12. นางสาวมณีกร  โปรดปราณ

นาม 

13. นางสาวมัณฑลี  จิตเจนสุวรรณ 

14. เด็กหญิงมาลี  ดาวทอง 

15. นางสาวราตรี  สีแกวบันดาลสุข 

16. เด็กหญิงวันวิสา  จงสถาพร

พิพัฒน 

17. เด็กหญิงศิริลักษณ  เลาหลื่อ 

18. เด็กชายสรวีย  วากยะศิลป 

19. เด็กหญิงอรพิณ  ประยอ 

1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

2. นายณัฐพงษ  ชํานาญตา 

3. นายธรรมธัช  ปาวงค 

4. นายธงชัย  อําพันธศรี 

  



20. นางสาวอรอนงค  ไมมีชื่อสกุล 

21. นางสาวอินสะยาน  พนาสกล

กุล 

22. นางสาวอุษณีย  เด็ดเดี่ยวย่ิง 

23. เด็กหญิงเกวลิน  เลาหลื่อ 

24. เด็กชายเนติธร  ดําเนินการดี 

25. นางสาวแสงนวล  ไมมีชื่อสกุล 

26. เด็กหญิงโสภา  ไมมีชื่อสกุล  

71 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกานตธิดา  พนมไพร 

2. เด็กชายชลชาต ิ เลาย่ีปา 

3. เด็กชายดนุสรณ  เมืองเมา 

4. นางสาวธวัลยา  ตั้งเงิน 

5. นางธัญลักษณ  ทรัพยสมบูรณดี 

6. เดก็หญิงนวรัตน  ใจสม 

7. เด็กชายนาด  ไมมีชื่อสกุล 

8. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไพรขจร

เกียรต ิ

9. เด็กชายพิสิษฐ  บระยอ 

10. นางสาวภัสสร  ไมมีชื่อสกุล 

11. นางสาวมณีกร  โปรดปราณ

นาม 

12. เด็กหญิงมณีรัตน  โปรดปราณ

นาม 

13. เด็กหญิงมาลี  ดาวทอง 

14. นางราตรี  สีแกวบันดาลสุข 

15. เด็กหญิงวันวิสา  จงสถาพร

พิพัฒน 

1. นางสาวมัณฑลี  จิตเจน

สุวรรณ 

2. นายปราการ  สินทรัพย 

3. นายณัฐพงษ  ชํานาญตา 

4. นายนิพนธ  หมูทอง 

  



16. เด็กหญิงศิริลักษณ  เลาหลื่อ 

17. เด็กหญิงสรวีย  วากยะศิลป 

18. นางอรพิณ  ประยอ 

19. นางอรอนงค  ไมมีชื่อสกุล 

20. นางสาวอินสะยาน  พนาสกล

กุล 

21. นางสาวอุษณีย  เด็ดเดี่ยวย่ิง 

22. เด็กหญิงเกวลิน  เลาหลื่อ 

23. เดก็ชายเนติธร  ดําเนินการดี 

24. นางแสงนวล  ไมมีชื่อสกุล 

25. เด็กหญิงโสภา  ไมมีชื่อสกุล  

72 ภาษาตางประเทศ การแขงขันการพูดสุนทรพจน ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท   อนุชัย 

  

1. นางสาวสุวิมล  พัฒนาเกษตร  

73 ภาษาตางประเทศ การแขงขันการพูดสุนทรพจน ภาษาจีน ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวลักษิกา   ไมมีชื่อสกุล  1. นางสาวสุชาดา  กรชูโชค 

  

74 ภาษาตางประเทศ การแขงขันการพดูสุนทรพจน ภาษาญ่ีปุน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินทิพย  เรือนศักดิ ์ 1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัย

กุล  

75 ภาษาตางประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธิดา  พนมไพร  1. นางสาวสุชาดา  กรชูโชค 

76 ภาษาตางประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตตินันท  คําคุณ 

2. นางสาวจิราพร   ไมมีชื่อสกุล 

3. นางสาวปริยาภัทร   ปญญาเลิศ 

4. นางสาวสุมาลี  เมืองเมา 

5. นางสาวอรทัย   เลาหลือ  

1. นางสาวปานหทัย  ประสาน

สุข 

2. นางสาวสุวิมล  พัฒนาเกษตร 

  



77 ภาษาตางประเทศ การนําเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ดวงด ี

2. นางสาวนัฐชนัน  พนิชธนเกียรต ิ 

1. นางสาวปานหทัย  ประสาน

สุข 

  

78 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงสาริลดา  กาฬบุตร 

2. เด็กหญิงอริสรา  ไมมีชื่อสกุล 

3. เดก็หญิงเมธาพร  รุงนภาเวทย  

1. นางสาวมัณฑลี  จิตเจน

สุวรรณ 

2. นางสาวกมลทิพย  แกวทิตย 

  

79 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวจันทรพิมล  บัณฑิตเทอด

สกุล 

2. นางสาวชีราพร  เจริญศรีพัทรกุล 

3. นางสาวนันทิยา  ตาดู  

1. นางรจิตแกว  ประวีณชัยกุล 

2. นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชค

ชัย 

  

80 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กชายชานน  โสตถิพันธุกุล 

2. เด็กหญิงญัฐธิดา  ไชยศร  

1. นายปยพล  คันทะ 

2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธน

เดช  

81 คอมพิวเตอร การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทฐิชา  มูลชมภู 

2. เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณ

ประเสริฐ  

1. นายปยพล  คันทะ 

2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธน

เดช  

82 คอมพิวเตอร การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

86 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นายปองพล  พันตารักษ 

2. นางสาวโชติกา  คันทะวงศ  

1. นายประกิจ  ผาติจิรโชต ิ

2. นายเจษฎา  อุชัยวงษ  

83 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจันทร  บุญธรรม 

2. เด็กชายแพเบียร  - 

  

1. นายปยพล  คันทะ 

2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธน

เดช  

84 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรินทร  ทองประไพ 

2. นายเอกภาพ  มาพันธุ  

1. นายประกิจ  ผาติจิรโชต ิ

2. นายปยพล  คันทะ  



85 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กชายจิรภัทร  ไชยศร 

2. เด็กชายณัฐพล  แกวอรามย่ิง  

1. นายปยพล  คันทะ 

2. นางภาวิณี  พรหมฟง 

  

86 คอมพิวเตอร การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนกานต  ประสานสุข 

2. นายชัชชัย  เปงนาค  

1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ 

2. นายเจษฎา  อุชัยวงษ  

87 คอมพิวเตอร การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจันทรพร  สนธิ 

2. นางสาวชนิกานต  วิริยภาพ 

1. นายประกิจ  ผาติจิรโชต ิ

2. นายเจษฎา  อุชัยวงษ 

88 หุนยนต การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิทญ  ปาลี 

2. เดก็ชายศตนนต  ปานทอง 

3. เด็กชายอลงกรณ  สิทธิเวช  

1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช 

2. นายปยพล  คันทะ  

89 หุนยนต การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒ ิ เดชไพรพนา 

2. เด็กชายดนุพร  อริยกษาปณ 

3. นายเจาชี่จง  -  

1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช 

2. นายปยพล  คันทะ  

90 หุนยนต การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒ ิ กะหมือแฮ 

2. เด็กชายภูมิ  จงจิตตโยธิน 

3. เด็กชายศักรินทร  ธรรมแดน

ไพร  

1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช 

2. นายปยพล  คันทะ 

  

91 หุนยนต การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.4-ม.6 -1 -  1. นายขุนพล  ศิริปญญา 

2. นายศุภวิชญ  อยุทธ 

3. นายอิสยาห  บัวบาน  

1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช 

2. นายปยพล  คันทะ  

92 การงานอาชีพ การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นายบุญศักดิ์  ไมมีชื่อสกุล 

2. นายสมพงษ  ไมมีชื่อสกุล 

3. นายอรรถวิท  นันธิวรรช  

1. นายสุรพล  ยศกําจาย 

2. วาท่ีรอยตรีทิวากร  ใจแกว  



93 การงานอาชีพ การแขงขันจักสานไมไผ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปองทิพย  ไมมีชื่อสกุล 

2. นางสาวสริดา   สวางธรรมศรี 

3. นายอนุพงษ   เดชไพรพนา  

1. นายสุรพล  ยศกําจาย 

2. วาท่ีรอยตรีทิวากร  ใจแกว 

  

94 การงานอาชีพ การแขงขันประดิษฐบายศรีสูขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก   พิทักษ 

2. นางสาวฐานิกา   สกุลตราวดี  

3. นางสาวณัฐพร  - 

4. นางสาวพรปรียา   รักชาต ิ

5. นางสาวสุดาพร  - 

6. นางสาวสุนิสา   นรากิจอนันต   

1. นายพงศกร  บุญมา 

2. นางสาวมยุรีย  คําจันทร 

3. นายปราการ  สินทรัพย 

  

95 การงานอาชีพ การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวคําแลง  ไมมีชื่อสกุล 

2. นางสาวณัฐวดี   มนุษยพัฒนา  

3. นายมานิตย  บุญคุณสันติสุข   

1. นายพงศกร  บุญมา 

2. นางสาวมยุรีย  คําจันทร 

  

96 การงานอาชีพ การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงจินตภัทร  เหลากอนคํา 

2. เด็กหญิงมนฑรัตน  ศรีกันไชย 

3. เด็กหญิงสุภารัตน  จงอมรรัตน  

1. นายปราการ  สินทรัพย 

2. นางสาวมยุรีย  คําจันทร 

  

97 การงานอาชีพ การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นายฑัณสา   กระจายทรัพย 

2. นางสาวสุดารัตน   กิตตินุ

เคราะห 

3. นางสาวอธิชา   วงศศักดิ์ศรี 

1. นางสาวมยุรีย  คําจันทร 

2. นายปราการ  สินทรัพย 

  

98 การงานอาชีพ การแขงขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจาฤมล   ติ๊บหลา  

2. นางสาวพัชร ี - 

3. นางสาวเกศริน   หย่ี  

1. นายพงศกร  บุญมา 

2. นางณัฐธิญาน  เลิศชัย

กาญจน  

99 การงานอาชีพ การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. นางสาวศุภลักษณ   แจมใส 

2. นางสาวสายธาร   - 

3. นางสาวแพรวรุง  พูลสวัสดิ ์ 

1. นางณัฐธิญาน  เลิศชัยกาญจน 

2. นางพัชรินทร  จุยสําราญ 



100 การงานอาชีพ การแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหาร

หวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 

91.99 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๑ 

1. เด็กหญิงปานตะวัน   ไชยสิทธ์ิ 

2. เด็กหญิงผองพรรณ   - 

3. เด็กหญิงมาณวิกา   ชมชอบ

ธรรม  

1. นางพัชรินทร  จุยสําราญ 

2. นางณัฐธิญาน  เลิศชัยกาญจน 

  

101 การงานอาชีพ การแขงขันการทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขาว) และอาหาร

หวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 

79 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับท่ี ๒ 

1. นางสาวจิตรกัญญา  ภูคํา 

2. นางสาวณัฐธิดา   สังขสิริ  

3. นางสาวพิชญาภา   สารวาท   

1. นายพงศกร  บุญมา 

2. นางณัฐธิญาน  เลิศชัยกาญจน 

  
 

 

 

 


