
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื คร ัง้ท ี ่70 ปีการศกึษา 2565 (มธัยมศกึษา)

ณ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระหวา่ง วนัท ี ่30 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2566 - วนัท ี ่1 เดอืน กุมภาพนัธ ์2566

ทอง เงิน ทองแดง เขา้รว่ม

รองชนะเลิศอนัดับ 1

1 รายการ

รองชนะเลิศอนัดับ 1

1 รายการ

รองชนะเลิศอนัดับ 1

1 รายการ

รองชนะเลิศอนัดับ 2

1 รายการ

42 6 5 2 55

รวม หมายเหตุ

สรปุผลกิจกรรมแขง่ขนั

โรงเรยีนนางรอง สพม. บรุรีมัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน

ภาษาไทย1

2 คณิตศาสตร์

3 วทิยาศาสตร์

เหรียญรางวัล
ลําดับ หมวดหมู่

ศลิปะ-ดนตรี

8 ศลิปะ-นาฏศลิป์

9 ภาษาตา่งประเทศ

4 สงัคมศกึษาศาสนา 

5 สุขศกึษา 

6 ศลิปะ-ทศันศลิป์

3

4 1 1 6

13 การงานอาชีพ

1 2

4 1 1 1

10 กิจกรรมพฒันา

11 คอมพิวเตอร์

12 หุ่นยนต์

7

1 1

7

6 6

5 5

3 3

6 1 7

4 4 ชนะเลิศ 1 รายการ

3 1 2 6

3 1 4 ชนะเลิศ 1 รายการ

รวม

1 1 2

1 1



งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื คร ัง้ท ี ่70 ปีการศกึษา 2565 (มธัยมศกึษา)

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน

ณ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ระหวา่ง วนัท ี ่30 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2566 - วนัท ี ่1 เดอืน กุมภาพนัธ ์2566

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรยีญ อนัดบั นกัเรยีน ครู

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือส ือ่ภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑ 1. เดก็หญิงณฏัฐภทัร  หลอ่ประโคน 1. นางศศมล  สมานชาติ

2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 1. นางสาวณฐัณิชา  พชันี 1. นางสาวดวงพร  พนัธ์พิทกัษ์

3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 1. นายภรูทิตั ิ บาลฤทยั 1. นางสาวปวณีา  ดา่นกระโทก

4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เขา้รว่ม 26 1. เดก็หญิงอรอมล  เทศสวสัด ิว์งศ ์ 1. นางสาวสายหมอก  ขนุศกัดา

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธาม  คฤหานนท์ 1. นายธนพล  นามลยั

6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี 84 ทอง 16 1. นางสาวปณุยาพร  โพดจะโป๊ะ 1. นายกมล  กุมผนั

หรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 2. นางสาวพาฝนั  เสาวโรรงัสฤษฎ์ 2. นางสุวจนา  ศรมีหาพรหม

3. นางสาวววิศินนัท ์ จตักูุล

7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ 86.8 ทอง 21 1. เดก็หญิงธญัวรตัน ์ อารรีมัย์ 1. นางสาวกญัญมล  ชํานาญทาง

ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงพณัณิน  ลอ้ประโคน 2. นางสาวดวงพร  เทยีนทอง

3. เดก็หญิงศรินินัท ์ ทบัทมิงาม

สรปุผลกจิกรรมแขง่ขนั
โรงเรยีนนางรอง สพม. บรุรีมัย ์



8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้80 ทอง 21 1. นางสาวจดิาภา  ศรสีุวรรณ 1. นายกณัฐศัว ์ ชยัเศรษฐศริ ิ

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 2. นางสาวววิศิรา  บญุสง่า 2. นางณฏัฐชุ์ดา  วงษ์เฉลมิมงั

3. นางสาวสุขศริ ิ จาํปาทอง

9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ 89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑ 1. นางสาวขวญัสิร ิ มาสนัเทยีะ 1. นางกมลวรรณ  อู่วเิชียร

โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 2. นางสาวชฎาพร  สีผกัแวน่ 2. นายสุทนิ  บบัภาวะตา

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 78 เงิน 25 1. เดก็หญิงฐติชิญาน ์ แตงพรม 1. นางสาวพีรญา  แก้วศรหีา

11 วทิยาศาสตร์ การแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 1. เดก็หญิงจดิาภา  คงทวี 1. นางรวงรตัน์  อินทรไ์ชยมาศ

และเทคโนโลยี 2. เดก็ชายพีรณฐั  เมฆะสุวรรณ์ 2. นางวนัเพ็ญ  ทพิย์อกัษร

3. เดก็หญิงสุรภา  อาภรณ์พงษ์

12 วทิยาศาสตร์ การแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เขา้รว่ม 37 1. นายปรตัถกร  สอนบญุ 1. นางสาวปิยวรรณ  สุขเกษม

และเทคโนโลยี 2. นายปรญิญา  อุดมพงษ์ 2. นางเพ่ือนอารยี  ์ วเิศษนคร

3. นายเบญจพล  โลห่์นารายณ์

13 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 86 ทอง 8 1. เดก็หญิงปีย์รดา  วรรณรกัษ์ 1. นางสาวสายใจ  ประสงคท์รพัย์

และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงรตมิา  อยู่สาโก 2. นางอมลสิรณิ  กนัชยั

3. นางสาวศชุานี  วเิศษชยั

14 วทิยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 88.4 ทอง 34 1. นางสาวกมลชนก  ไชยสถาน 1. นางสาวพิมพ์พิมล  แสนกลา้

และเทคโนโลยี (Science Show) ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงพุ่มขา้ว  หม ัน่กิจ 2. นางสาวดาราวรรณ  เงินตรากูล

3. เดก็หญิงสุปภา  สุภนินัท์

15 วทิยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 88 ทอง 27 1. นายณฐัพงษ์   โพนนอก 1. นางสาวกนกลกัษณ์  ก่ิงแก้ว

และเทคโนโลยี (Science Show) ม.4-ม.6 2. นางสาวภคัธีมา  สนแจง้ 2. นางสาวสุมาล ี คงสอดทรพัย์



3. นายรฐักร  เทพารกัษ์

16 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 76 เงิน 23 1. เดก็หญิงกรรณวรา  สงกูล 1. นายพิคเนตร  อุทยัไชย

และเทคโนโลยี  ม.1-ม.3 2. เดก็ชายปณิธาน  อุไรรมัย์ 2. นายวรียุทธ  อุ่นจติต ์

17 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑ 1. นายจกัร ี ชาญศลิ 1. นายอาทติย์  พิมวนั

และเทคโนโลยี  ม.4-ม.6 2. นายภานุวชิญ ์ สุขบรรณ์ 2. นางสาวชวรยี์  มนักระโทก

18 สงัคมศกึษา การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 61 1. เดก็หญิงกนกพร  นาโควงค์ 1. นางสาวจรุรีตัน ์ พนัสอน

ศาสนา 2. เดก็หญิงณฐัธิดา  จนิพละ 2. นายปกรณ์  กรึม่กระโทก

และวฒันธรรม 3. เดก็หญิงภรูชิญา  ขาวสกุล

4. เดก็หญิงมนสัชนก  กลบีกระโทก

5. เดก็หญิงแพรไหม  บตุรไทย

19 สงัคมศกึษา การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 36 1. เดก็หญิงณชัชา  รกัภกัด ี 1. นางมยุร ี หมวดสนัเทยีะ

ศาสนา 2. เดก็หญิงนภสัวรรณ  เจรญิพงศอ์นนัต ์2. นางพรพิศ  บญุมี

และวฒันธรรม 3. เดก็หญิงปาณิสรา  ดวงจนัทา

4. เดก็หญิงสุชญา  พ่ึงประสพ

5. เดก็ชายอศวิรา  ลปีระโคน

20 สงัคมศกึษา การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง 9 1. นางสาวกวสิรา  กฤษฏางคพิ์พฒัน์ 1. นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์

ศาสนา 2. นายกญัจน ์ สุวมิล 2. นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง

และวฒันธรรม 3. นางสาวธนภรณ์  ขนัซา้ย 3. นางมยุร ี หมวดสนัเทยีะ

4. นายธนภทัร  ศรสีุวรรณ 4. นายไกรวฒุ ิ พิมพ์เช้ือ

5. นายธนฤต  ขาํพิมาย

6. นายธนะพฒัน ์ ลิม้สุวรรณไชกุล

7. นายธีดนยั  วนัสมบตัเิจรญิ

8. นางสาวนงนภสั  ภาพยนตร์



9. นายปณัณวรรธ  เร ิม่ปลกู

10. เดก็ชายพทัธดนย  ์ ศรสีุวรรณ

11. นายยุทธนา  ยศโสธร

12. นางสาววรรณิดา  แก้วสวาท

13. นายวจิกัขณ  ์ ภาพยนตร์

14. นางสาวศศนิิภา  พนัธ์ฐาน

15. นางสาวเชอรร์ ี ่ แกรฮ์ารด์

21 สงัคมศกึษา การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.8 ทอง 6 1. นายกิตตพิงศ ์  คงพลปาน 1. นายสรเพชร  อาจเดช

ศาสนา 2. นายคณิต    ศรแีก้ว 2. นายประมวล  บญุหลาย

และวฒันธรรม 3. นางสาวดวงกมล  ดลีนุ 3. นางสาวอารยี์  นาคนางรอง

4. นายธนาธิป   จาํเนียรกูล 4. นางสาวสมฤทยั  อ่อนรมัย์

5. นางสาวธิดาภา   พะธะนะ

6. นายนวพล   แสงใสแก้ว

7. นายบวรนนัท ์  คาํหอมกุล

8. นายปญัญากร   จรกระโทก

9. นางสาวพรปวณี์   ไชยวชิรวทิย์

10. นางสาวมนสัว ี  ชาตเิพชร

11. นางสาวศริลิกัษณ  ์ เชียงบาล

12. นางสาวสิรดา   ฝากประโคน

13. นายสิรนิวชยั    สุขหนองบงึ

14. นายสืบสกุล   แสนโพธิ์

15. นายเอกราช   บญุเนื่อง

22 สงัคมศกึษา การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 35 1. นางสาวชวลัญา  ประสงคท์รพัย์ 1. นางสาวเตอืนใจ  ศรเีมอืง

23 สงัคมศกึษา การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เดก็หญิงธิษณามด ี แก้วไพบลูย์ 1. นางกนัตนินัท ์ เดชบรุมัย์

ศาสนา 2. เดก็ชายวชิญะ  เจรญิราช 2. นางสาวศรดุา  ศรนีาค



และวฒันธรรม

24 สุขศกึษา การแข่งขันตอบปัญหาสขุศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒ 1. นายณรงคฤ์ทธิ์  อ่อนนํ้าคาํ 1. สิบเอกอภเิชษฐ ์ เพ็งสอน

และพลศกึษา 2. นายรพีภทัร  วเิศษพนัธุ์ 2. นายพงษ์ศกัด ิ ์ ศรบีญุเรอืง

25 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media 81 ทอง 29 1. เดก็หญิงพลอยตวนั  สวสัด ิพู์น 1. นายธนาชยั  ทะยอมใหม่

ม.1-ม.3

26 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media 82 ทอง 31 1. นายธรรมธ์วชั  พรมรกุขชาติ 1. นางกรวช์ิภคัธน ์ ลทัธิ

 ม.4-ม.6

27 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 90 ทอง 42 1. นางสาวนวพร  ประทมุสนัต ์ 1. นางภณิตา  เก้ือกระโทก

28 ศลิปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 43 1. เดก็หญิงกฤษตยิาภรณ  ์ ชมภวูงศ ์ 1. นายประจกัษ์  ธาระธาร

29 ศลิปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 1. เดก็ชายกิตตพิฒัน ์ นวลสุธา 1. นายศริปิญัญา  สะเดา

30 ศลิปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ ่ม.1-ม.3 83.4 ทอง 15 1. เดก็ชายสรลั  อู่วเิชียร 1. นายศริปิญัญา  สะเดา

31 ศลิปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.9 ทอง 10 1. เดก็หญิงวชิรญาณ  ์ วงศแ์หล้ 1. นางจรยิาพร  กุลไธสง

32 ศลิปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 82.25 ทอง 9 1. นางสาวคมัมลิา  รอนนิ่ง 1. นายศริปิญัญา  สะเดา

2. เดก็หญิงณฐัชยา  จนัพะเนา 2. นางจรยิาพร  กุลไธสง

3. นางสาวนนัทพิา  สีดา

4. เดก็หญิงพุทธิพร  ปานกลาง

5. นางสาวภชิาฎา  ศริโิชติ

6. เดก็หญิงวชิรญาณ  ์ วงศแ์หล้

7. เดก็ชายสรลั  อู่วเิชียร

8. เดก็หญิงอาทติยา  สํารวมรมัย์

33 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 33 1. เดก็หญิงชญาดา  ไชยปนั 1. นางสาวอาทติยา  จนัทรส์องสี



2. เดก็ชายธนกฤต  ศรสีุวรรณ์ 2. นางสิรนิาถ  เสือชุมแสง

3. เดก็หญิงนฐพร  ภาพยนต์

4. เดก็ชายนพณฐั  สิงห์วงค ์

5. เดก็หญิงนภสัสร  สุวรรณโชติ

6. เดก็ชายภมูนิทร ์ จาํปาหวาย

7. เดก็หญิงมณฑกาญจน ์ อาจทวกุีล

8. เดก็ชายอธิชาต ิ จนัทะลาสา

34 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแข่งขันระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 1. เดก็หญิงชญาดา  ไชยปนั 1. นางสาวอาทติยา  จนัทรส์องสี

2. เดก็หญิงนฐพร  ภาพยนต์ 2. นางสิรนิาถ  เสือชุมแสง

3. นางสาวนภสัสร  เมฆาวณิชย์

4. เดก็ชายภมูนิทร ์ จาํปาหวาย

5. เดก็หญิงมณฑกาญจน ์ อาจทวกุีล

6. เดก็ชายอธิชาต ิ จนัทะลาสา

35 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแข่งขันระบํามาตรฐาน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาวกานตว์ร ี สงัขอ์ินทร์ 1. นางสาวอาทติยา  จนัทรส์องสี

2. นายมงคลชยั  ฉกรรจศ์ลิป์ 2. นางสิรนิาถ  เสือชุมแสง

3. นางสาวสุนิตา  สนิทชยั

4. นางสาวอภญิญา  เพชรรตัน์

5. นางสาวอุบลวรรณ  ขาวรมัย์

6. นางสาวเมษิณา  ทาสุวรรณ์

36 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง 11 1. นางสาวจารวุรรณ  หมืน่ฤทธิ์ 1. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม

2. นายจริพฒัน ์ บวัอิ่น 2. นางสาววชิราภรณ์  ประทมุศริ ิ

3. นายจรีกฤต  อินทรเ์เป้น 3. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์พุ่ม

4. นายณราธร  นิยม

5. นางสาวณชัชา  กุโนรมัย์

6. นางสาวณิชกานต ์ หลวงชาติ



7. นายบารม ี สุทธิโชคมงคล

8. นางสาวปณิศา  เจรญิด ี

9. นายปณัณทตั  ภาษี

10. นางสาวภทัรพร  ทรงบรรพต

11. นางสาวภษูณิศา  งามเลศิ

12. นางสาวมนิรญา  โตสกุล

13. นายศภุกร  คงเกลีย้ง

14. นายสิทธิชยั  อินทรวเิชียร

15. นางสาวสุจติรา  ประสิทธฺิ์กูล

16. นายอธิชนม ์ สุดสายเนตร

37 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดภาษาองักฤษ (Impromptu Speech) 92.4 ทอง 6 1. นางสาวดาวกิา  ฐกุิลจนัทร์ 1. นางกฤษณา  ประทมุสนัต ์

ม.4-ม.6

38 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 1. นางสาวนภสัชนก  ดวงดี 1. นางสาวเสาวรยี์  แสงจนัทร์

2. นางสาวป่ินมณี  เกิดนารี 2. นายธีรวตั  นิธิยานนัท์

39 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันละครสัน้ภาษาญีปุ่่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง 13 1. นางสาวนิจพร  แสงธิ 1. นางสาวสาลนิี  ราชวงศ์

2. นางสาวบณุยาพร  นาวสีมัพนัธ์

3. นายพฒันพล  นุกูลดษิฐ

4. นางสาวพิมพ์ชนก  คงปญัญา

5. นางสาวสิรนิทรารกัษ ์ นิ่มสําล ี

40 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง 7 1. เดก็หญิงนภสร  มจัฉาชาญ 1. นางสาวชญัญชิตา  จงธนกิตติ์

41 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 32 1. นางสาวสุภนิฎา  อภยัจติต ์ 1. นางจารณุี  การรมัย์

42 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันละครสัน้ภาษาเขมร ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นางสาวกญัญ์วรา  ทองมะเรงิ 1. นางสาวเสาวรยี์  แสงจนัทร์

2. นางสาวจฬุาลกัษณ์  มศีริ ิ 2. นางสาวสุภชา  นิสสยัด ี



3. นางสาวทพิย์สุดา  วงษาวเิศษ

4. นายพฤทธิพงษ ์ งวงช้าง

5. นางสาวเบญจมาศ  ศรรีะชาติ

43 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญีปุ่่น ม.4-ม.6 72.38 เงิน 43 1. นายรฐัภมู ิ เหลาคาํ 1. นางสาวสาลนิี  ราชวงศ์

2. นายอาทติย์  เชิดรมัย์

44 กิจกรรมพฒันา การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest 92.66 ทอง 11 1. เดก็หญิงฉนัทพนัธุ ์ ณ รงัศรี 1. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม

ผูเ้รยีน  (ลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงธนวรรณ  ทวพูีน 2. นายสรสิทธิ์  ทพิย์อกัษร

3. เดก็ชายธญัพิสิษฐ ์ หอมโลก 3. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์พุ่ม

4. เดก็หญิงพลอยไพลนิ  คลงัประโคน

5. เดก็หญิงพฒัน์นร ี เหรยีญประยูร

6. เดก็หญิงวรกานต ์ โคน่ถอน

7. เดก็หญิงวรนุช  ภกัดนีรนิทร์

8. เดก็หญิงหทยัภทัร  ระมงั

9. เดก็หญิงอภสัรา  เตน้ปกัษี

10. เดก็หญิงเมธปรยีา  เชิดฉาย

45 กิจกรรมพฒันา การแข่งขันกจิกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.6 ทอง 36 1. นางสาวชฎาสิร ิ เศษสุวรรณ 1. นางพรพิศ  บญุมี

ผ ูเ้รยีน 2. นางสาวพีรดา  ธีระรชัตานนท์ 2. นางมยุร ี หมวดสนัเทยีะ

3. นางสาวภคัจริา  ศลิปชยั 3. นายอคัร  ศรเีมอืง

4. นางสาวมารติา  รนิทรดุ

5. นางสาวสุชาวด ี ประสิทธิกูล

6. นางสาวสุมญัฑติรา  ชิณช้าง

7. นางสาวสุวนนัท ์ จนัทรค์ง

8. นายอชิตพล  อรชุน

9. นางสาวอรสิรา  ณรงัศรี

10. นางสาวอญัชิสา  โยสาจนัทร์



46 กิจกรรมพฒันา การแข่งขันกจิกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 93.6 ทอง ชนะเลศิ 1. เดก็หญิงณิชาภทัร  หม ัน่คาํ 1. นางสิรวิภิา  ปิงรมัย์

ผ ูเ้รยีน (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 2. เดก็ชายดรณัภพ  ใสสวา่ง 2. นางอภวินัท ์ สุนิมติพงศ์

3. เดก็ชายปรตัถกร  ใจแสน

4. เดก็หญิงวรรณพร  สมพงษ์

5. เดก็หญิงวรศิรา  บวัเขยีว

47 กิจกรรมพฒันา การแข่งขันหนังสอืเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 53 1. เดก็หญิงดวงพร  ชาญนารถ 1. นางสาวชลดิา  วรรณโพธิ์กลาง

ผ ูเ้รยีน 2. เดก็หญิงนนัทน์ภสั  นวลศริ ิ 2. นางศริพิรรณ  ฉนัทะกุล

3. เดก็หญิงบวับชูา  ชวาฤทธิ์

48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 68 ทองแดง 34 1. นายพีรณฐั  อบกลาง 1. นายพีระพงษ ์ มพีวงผล

ม.4-ม.6 2. นายภมูนิทร ์ พรมสาร 2. นายมโนรมย์  ชาตปิระสพ

49 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 78.8 เงิน 25 1. นางสาวณฐัวด ี สุขแสงจนัทร์ 1. นางสาวจริฐัชญา  ปาแปง

ม.4-ม.6 2. นางสาวทฆิมัพร  เตน้สกุล 2. นางสาวมานา  หมายสุข

3. นางสาวธญัชนก  อ ั้นภกัด ี

50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส ัน้ (Comic Strip) 89.6 ทอง 5 1. เดก็หญิงลภสัรดา  ชาตปิระสพ 1. นายมโนรมย์  ชาตปิระสพ

 ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงศริภสัสร  สงัขส์นิท 2. นางสาวธิดารตัน ์ เหมอืนสิงห์

51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 65 ทองแดง 52 1. เดก็หญิงณฐัฐาวรีกุล  ศรฉ่ํีา 1. นางนนัทา  แป้นดวงเนตร

(2D Animation) ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงสุดาพร  อิ่มใจ 2. นางสาวธิดารตัน ์ เหมอืนสิงห์

52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิง่ของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม 83 ทอง 19 1. เดก็ชายวรรณธนวฒัน ์ ภมูแิกดาํ 1. นางสาวขนิษฐา  พนัธ์◌ุตะคุ

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงสโรชา  ศริสิวสัด ิ์ 2. นางสาวจรรยา  โดดไธสง

53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82.2 ทอง 21 1. นางสาวกฤตยิา  หลงศรภีมู ิ 1. นางสาวปรางคท์พิย์  ปรุมิะเต



2. นางสาวภรูสิา  พรมสาร 2. นางสาวจริฐัชญา  ปาแปง

54 หุ่นยนต์ การแข่งขันห ุน่ยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง 26 1. นายพชัรวฒัน ์ วพิธัครตระกูล 1. นายพีระพงษ ์ มพีวงผล

2. นายภมูเรศ  มาศเลงิ 2. นางสาวพรวด ี มเีช้ือ

3. นายอิงธรรม  รกัประชาธรรม

55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 73 เงิน 46 1. เดก็ชายจริวฒัน ์ ธนูสา 1. นางเยาวภา  สมานชาติ

ม.1-ม.3 2. เดก็หญิงณฎัฐา  สุขเพ่ิม 2. นายวาชชั  นนัทกรนิธิกุล

3. เดก็หญิงธญัพิชชา  โลห่์นารายณ์ 3. นายประเสรฐิ  ป่ินแก้ว

4. เดก็หญิงปาณิศา  นยัพรม

5. เดก็หญิงพชรมน  นิลพยคัฆ์

6. เดก็หญิงศริกิญัญา  รตันตระกูลเดชา

56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีส ูข่วัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 1. นางสาวกมลชนก  นุชนารถ 1. นางสาวทพิวลัย์  สําราญดี

2. นายกีรต ิ ขาํนํ้าค ู้ 2. นางสาวจามจรุ ี สระแก้ว

3. นายจติรายุส ์ กองศรี 3. นายมานะ  เลส่ิงห์

4. นายชินพฒัน ์ จนิเจา

5. นางสาวพรพรรษา  อุปมา

6. นางสาวไปรยา  คณุกระโทก


