สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจาปี การศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 7
ระหว่ าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ลาดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน
4 1. เด็กหญิงระพีพรรณ จงเทพ

ครู

1

การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ม.1-ม.3

84 ทอง

1. นางสาวภคอร มินไธสง

2

การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ม.4-ม.6

78 เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนิภา ลองกระโทก 1. นางสาวปัญญพัชร ใสกระจ่าง

3

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

78 เงิน

5 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ อ้อมนอก 1. นางสาวปัญญพัชร ใสกระจ่าง

4

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6

67 ทองแดง

10 1. นางสาวปิยะพร ดีสุด

1. นางสาวปัญญพัชร ใสกระจ่าง

5

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

61 ทองแดง

10 1. เด็กหญิงพิชญาภา วรรณสุข

1. นางนงคราญ จันทะสาร

6

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

66 ทองแดง

5 1. นางสาวชนาภา ทบสนธิ์

1. นายนิกรณ์ กองทุง่ มน

7

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3

85.15 ทอง

8

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6

9

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา จาดพุ่ม

1. นางรุ่งนภา สุวรรณวิโรจน์

83 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา

1. นางศุลีพร ศรีวุฒิพงศ์

62 ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์ นาเมืองรักษ์ 1. นางสาวสุพินธ์ จอนไธสง
2. เด็กหญิงญาดาวดี สุขดี
3. เด็กหญิงนริศรา สีดาราช

10 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6

60 ทองแดง

6 1. นางสาวกฤติยาณี อยู่เจริญ

1. นางสาวเบญจพร สิงห์น้อย

2. นางสาวปุณยาพร ช่างเกวียน
3. นางสาววรญา ศรีมูลราช

11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท)
ม.1-ม.3

63 ทองแดง

12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
(๘ บท) ม.4-ม.6

64.5 ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษกร มาระสี

1. นางสาวมณีรตั น์ ไชยงาม

2. เด็กหญิงพรรณพนัช แก้ว
หนองห่าง
5 1. นางสาวปรีชญา ช่างเกวียน

1. นายสืบสินธ์ แสงอรุณ

2. นางสาวอชิรญา ขาวนอก

13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

39.75 เข้าร่วม

14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

44 เข้าร่วม

15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

18 เข้าร่วม

12 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แผ่นอก

16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

56 เข้าร่วม

5 1. นายกฤตภาส ตั้งสัจจธรรม

17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

64.56 ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคจิรา ไชยปัญหา

1. นางธัญชนก อาโปกุล

ชนะเลิศ

1. นางสาวสุภิญญา สมน้อย

1. นางสาวศศินา มานุ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจาริญา สังสรรค์
2. เด็กหญิงสาหร่าย ศรีชัย

1. นางสาวจิราภรณ์ เครือรัมย์

1. นางสาวจารวี ธาดา

1. นางสาวสุวพิชญ์ ปะทามะเต
2. นางทิวาภรณ์ มากพูน

3. เด็กหญิงอารีรตั น์ จาปาอ่อน

18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

23.5 เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชยาภรณ์ อุทธาทอง
2. นางสาวปรียาพร โฮนอก

1. นางขวัญใจ นพคุณ
2. นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว

3. นายพชรพล แก้วกัลยา

19 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.
1-ม.3

65 ทองแดง

5 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา อุทธาทอง

1. นางสาวคนิตย์ถา เดชบุรรี มั ย์

2. เด็กชายธนบัตร สองห้องนอก 2. นางสาวอรอนงค์ นาหนองขาม
3. เด็กหญิงพรนภา เปล่งนอก

20 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.
4-ม.6

68.17 ทองแดง

4 1. นางสาวณัฐนันท์ สมพานนอก 1. นายชริน อาไธสง
2. นางสาวมาตา พันธุมาศ

2. นายเรวัตร สุดโต

3. นางสาวลลิตตา คาสมัย

21 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3

72.25 เงิน

5 1. เด็กหญิงคัทลียา นิธิวรรณกิจ

1. นายอภิชัย มานพจันทร์

2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มัตถาปะกา 2. นางสาวศุภิสรา สุภาพ
3. เด็กหญิงวรินทร์ธร อัยลา

22 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.4-ม.6

70.75 เงิน

9 1. นายณัฐพงษ์ ทบนา
2. นางสาวรังสิมา สุวรรณวงศ์

1. นางสาวณัฏฐติกาน อุทาทอง
2. นางสาวศิรนิ ภา ลัดนอก

3. นางสาวสุนิสา มาลัย

23 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

85 ทอง

6 1. เด็กหญิงจริยา สิงทอง

1. นายประยุงศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง

2. เด็กหญิงศิรวิ รรณ กลิน่ จันทร์ 2. นางธนกชพร ภารการ

3. เด็กหญิงสุดารัตน์ คุ้มผล
4. เด็กหญิงสุพัตรา เพิ่มพูน
5. เด็กหญิงอังสุรยี ์ จันทสิงห์

24 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
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1. เด็กหญิงกนกวรรณ กองทอง
นอก
2. เด็กหญิงชลธิชา เปไธสง

1. นางปราณี สีพาชัย
2. นางจุฑาทิพย์ ปิตตาละเพ

3. เด็กหญิงนฤมล บุดจันทร์
4. เด็กหญิงรติยา พลโคกกรวด
5. เด็กหญิงสุชาดา ลางไชย

25 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
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1. นางสาวจันทิมา เจียมมาลา

1. นางสาววิรมล เย็นเหลือ

2. นางสาวจิตติมา ตันติชัยวรนุช 2. ว่าทีร่ อ้ ยตรีพิชิต ชาวโพนทอง
3. นางสาวภานุมาศ เดชบุผา
4. นางสาวสุกัญญา นาดี
5. นางสาวสุธัญญา ชัยนาเคน

26 การประกวดภาพยนตร์สนั้ ม.4-ม.6

86 ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวปุณยวีร์ โพยนอก

1. ว่าทีร่ อ้ ยตรีพิชิต ชาวโพนทอง

2. นายวีรยุทธ ปุราทะกา

2. นายประยุงศักดิ์ ฤทธิ์ไธสง

3. นายอรรถพล จุ้ยไธสง
4. นายอัครเดช พลดงนอก
5. นายเกียรติศักดิ์ จิตเจริญ

27 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

28 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

29 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

91.8 ทอง

85.98 ทอง
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5 1. เด็กหญิงอาริญาภร วุฒิเสลา

ชนะเลิศ

1. นางสาวไพลิน บุญเจริญ

1. นายกิตติพงษ์ โพธิ์ศรี

1. นางสาวอุไรวรรณ มากพูน

2. นางสาวปภัสรา ประจะเนย์

2. นางสาวจุไรรัตน์ หวังมวนกลาง

1. นางสาวจิรฐั ิติกาล นวลศรี

1. นางสาวสมพิศ จ่ายนอก

2. นางสาวจิราพร บุญตา

2. นางสาวนิภาพร การเพียร

3. นางสาวชนิสร อดทน

3. นางกาญจนา สงสุระ

4. นางสาวณัฐภรณ์ แสงโทโพธิ์
5. นางสาวรุ่งทิวา เวียนไธสง
6. นางสาวลดาวัลย์ พิมสาร
7. นางสาวละอองดาว แดงกันลัน
8. นางสาวศศิธร สายยศ
9. นางสาวศุภิสรา พลยางนอก

10. นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์

30 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

31 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

52 เข้าร่วม

64 ทองแดง

6 1. เด็กหญิงชลธิชา ผินนอก

1. นายภูเชษฐ์ ต้นโลห์

2. เด็กหญิงเพชรริน หินโม

2. นายไพรัตน์ สงสุกแก

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพอฤทัย จงรัตน์กลาง
2. นางสาวอังติการ บุญยิ่ง

1. นายภูเชษฐ์ ต้นโลห์
2. นายประเสริฐ กิจกลาง

32 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

66 ทองแดง

7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ กาจายฤทธิ์ 1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

33 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

79 เงิน

34 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

69 ทองแดง

35 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

93 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรุณวดี กล้าหาญ

1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

36 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

73 เงิน

5 1. นางสาวสุภาพร บุญธรรม

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

37 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

85 ทอง

38 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

76 เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภารัตน์ ชนไธสง

1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

7 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ วงษ์วิจิตร 1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา มูลนอก

6 1. เด็กหญิงศิรนภา สมพร

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

1. นายธนวิทย์ สมกอง

2. เด็กหญิงสิราวรรณ อัตฤทธิ์

39 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

91 ทอง

5 1. นายภควัต สีกลม

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

40 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

66 ทองแดง

4 1. เด็กหญิงดาราวรรณ บัวขาว

1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

2. เด็กชายอธิชา เทศไธสง
3. เด็กชายอนันดา พันธุ์ควณิชย์

41 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

90 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนริศ บุพผามะตะนัง

1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

2. นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด
3. นายเกริกเกียรติ ตรีเนตร์

42 การแข่งขันวงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ม.1-ม.6

40 เข้าร่วม

ชนะเลิศ

1. นางสาวกุลการ อ้อมนอก

1. นายณัฐพล นาคดี

2. นางสาวจรัสลักษณ์ วาทา

2. นายเติบ นพคุณ

3. นางสาวชนิดาภา เหลืองอร่าม

4. นางสาวทิพยา บรรดาศักดิ์
5. นายธีระพล พจน์ปฏิญญา
6. นางสาวธีรารัตน์ ทิพย์รกั ษา
7. นายนครินทร์ สีกลม
8. นางสาวปรางค์แก้ว ชนะมี
9. นางสาวพัชรมณี เกตุขวง
10. นายพุฒิพงศ์ เลนตะขบ
11. นางสาวภริดา โพยนอก
12. นายวงศกร บุญธรรม
13. นางสาววลัยกร เกษางาม
14. นายวัชรพล จันทิชัย
15. นางสาวสุทธิดา แข็งแรง

43 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
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1. เด็กชายชัชวาล คิดถูก

1. นายเสกสรร มีหลง

2. เด็กชายชัชวาลย์ สีหะนาท

2. นายกฤษณ์ กาคาผุย

3. เด็กชายดลวาการ โฮมวงค์

3. นายพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์

4. เด็กชายปราบศึก สงฆ์จันทร์
5. เด็กหญิงมาริษา หวั่นอินตา
6. เด็กชายเจตภัทร โคตะโยธา

44 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

89 ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวกุลญาภัทร์ ทองศรี
1. นายเสกสรร มีหลง
มะดั
น ญญ์ยศ ตั้งวิรยิ ะโภคิน 2. นายธีรภัทร์ ศิรกิ ุล
2. นายคณั
3. นายณัฐพล เทียมเลิศ

3. นายกฤษณ์ กาคาผุย

4. นายดนัย พาชืน่ ใจ
5. นางสาวสุปรียา ทบอุด

45 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ก ม.1-ม.6

86.12 ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยนอก

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

2. นางสาวกัญญารัตน์ สันติรกั ษ์ 2. นางสาวศุภมาส ภูมูล
พงษ์
3. นายคณัญญ์ยศ ตั้งวิรยิ ะโภคิน 3. นายเสกสรร มีหลง
4. นางสาวจุฑาพร ประทีปทอง

4. นายกฤษณ์ กาคาผุย

5. นางสาวชลธิชา หยั่งบุญ

5. นายธีรภัทร์ ศิรกิ ุล

6. เด็กชายชินวัตร แซ่ลมิ้

6. นายพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์

7. เด็กหญิงช่อผกา มาราสี
8. นายณัฐพนธ์ จิตรไธสง
9. เด็กชายดลวาการ โฮมวงค์
10. นายธนกฤต อุ่มครบุรี

11. นายธนาวุฒิ รุ่งไธสง
12. เด็กหญิงธัญพร โสภาไฮ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทนไธสง
14. นายธีรภัทร์ ราชภักดิ์
15. เด็กหญิงนริศรา คาสิงห์นอก
16. เด็กหญิงนวรัตน์ นานอก
17. นางสาวนันทนา ปัดไธสง
18. เด็กหญิงปิยวรรณ นันชนะ
19. เด็กหญิงรมิดา จิตสม
20. นายราชวัตร์ ลัดดี
21. นางสาวริสา ธงชัยธนาวุฒิ
22. นายวัชรพงศ์ ใหญ่กระโทก
23. นายวิรฬุ ห์ แทนไธสง
24. นางสาวศศินันท์ สืบนุการณ์
25. นางสาวศุลีพร โพธิรตั น์
26. นางสาวสุนิสา นรภาร
27. นายสุภเวช แซงเกศ
28. นายอนุสรณ์ มาระศรี
29. นางสาวอริสา เตตานัง
30. นายอาเขตต์ นามไธสง
31. นายเกียรติศักดิ์ การนอก
32. นางสาวเพ็ญนิภา จันทินัย

46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-1 -

1. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทนไธสง

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

-1 -

1. นางสาวพรนภา โนนติวาลย์

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

48 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

82 ทอง

49 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

50 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

4 1. นางสาวบุษบา สอนกลาง

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

-1 -

1. เด็กหญิงสุภวิตา ทูลไธสง

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

-1 -

1. นางสาวสุปรียา ทบอุด

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

51 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
1-ม.3

76.6 เงิน

6 1. เด็กหญิงสุภวิตา ทูลไธสง

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

52 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
4-ม.6

84 ทอง

1. นางสาวสุวาทินี ยังหวาน

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

ชนะเลิศ

53 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

-1 -

1. นางสาวกาญธนา คอนนอก

1. นายกฤษณ์ กาคาผุย

2. นายก้องนที ฉัตรอรุณศรีวรา

2. นายพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์

3. นายคิตวรรษ วงษ์ทอง
4. นางสาวจิราภา สัมฤทธิ์รนิ ทร์
5. นางสาวชฎาพร พิงไธสง
6. นายชัยณรงณ์ ปุราทะกา
7. นายณรงค์ฤทธิ์ บรรดาศักดิ์
8. นายดนุสรณ์ นนตานอก
9. นายธนพนธ์ นวลศรี
10. นายธนัชพร ผินนอก
11. นายธนากร คาสอ
12. นายธรรมนูญ รัญไธสง
13. นางสาวธัญญาวดี สังฆมณี
14. นายธีรภัทร ยะปะภา
15. นางสาวนภัทร สุพรรณนอก
16. นางสาวนวลจันทร์ ธงไธสง
17. นายนิธิ คุ้มกลาง
18. นายนิสิทธิ์ สุระชาติ
19. นายปฏิภาน บุญญาพิทักษ์
20. นางสาวปนัดดา จรัญกลาง
21. นางสาวปวันรัตน์ สวาสดี
22. นายปิยะบุตร เพชรนอก
23. นายภัควัตน์ บุตรศรีภูมิ
24. นายภานุพงษ์ เพิ่มลาภ
25. นายภานุพงษ์ ไชยเชษฐ์
26. นายภูวนาถ ลาภเกิด
27. นายรัชชานนท์ วงษ์วิจิตร
28. นางสาววริศรา จอมสวรรค์
29. นายวิศรุต สีเหม่น
30. นางสาวศศินันท์ สืบนุการณ์
31. นางสาวศิวปรียา วิชาเกวียน
32. นายศุภกร กาญจนวงศ์
33. นายสิทธิกร สนามกลาง
34. นางสาวสุทธิดา อามาตร
35. นายสุภัทร แต่งตั้งรัมย์

36. นางสาวสุวิจันดา พิมพ์ทอง
37. นางสาวอัจฉญาพร ชัวจิตร
38. นางสาวเก็จมณี นาสุวรรณ์
39. นายเขื่อนเพชร วรวลัย
40. นางสาวเมวลี ทันลา

54 การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

86.6 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนาวิน ทูนแรง
2. นายบอย คาภาวะ

1. นางสาวกาญจนา เงินข้อ
2. นางสาวศุภมาส ภูมูล

3. นางสาวประภาสิริ สียางนอก
4. นางสาวภัณฑิรา สมน้อย
5. นายภาณุวิชญ์ ภูดวงดาษ
6. นางสาววรดา การนา
7. นายสุรเชษฐ์ เฉิดจินดา
8. นางสาวหัตถยา ฝ้ายทอง
9. นายอภิชัย ทองเทพ
10. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทมน
ตรี
55 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3

81.3 ทอง

56 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

49.99 เข้าร่วม

57 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

68.83 ทองแดง

58 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

74 เงิน

1. เด็กชายมงคล ศิรสิ ุนทร

1. นางสาวณัฐพร เครือทองศรี

5 1. นางสาวมณีรตั น์ สร้างการนา

1. นางสาวณัฐพร เครือทองศรี

1. เด็กหญิงกุลณัฐ ชนิดนอก

1. นางสาวณัฐพร เครือทองศรี

6 1. เด็กหญิงจริยนุช สียางนอก
2. เด็กหญิงชุติมา ทุมนานอก

1. นางสาวมณีรตั น์ ไชยงาม
2. นางนิภา อาลัยรัมย์

3. เด็กหญิงธัญวรรณ ประจิตร

59 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

76.23 เงิน

4 1. นางสาวณัฐกฤตา ดีสา

1. นางสาวชาลิสา วะโรรัมย์

2. นางสาวดุษฎี สร้างนา

2. นางสาวทักษวดี พื้นแสน

3. นางสาววัลวิภา วงษ์วิจิตร

60 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation)
ม.1-ม.3

75 เงิน

61 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3

92.55 ทอง

5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์ มโนรัมย์

ชนะเลิศ

1. นางคัมภีรพรรณ วงษ์สุวรรณ

2. เด็กชายเปรมณัช ธนะคาดี

2. นางพรรณธิพา สัตย์ซอื่

1. เด็กชายกันต์กวี ทองมา

1. นางคัมภีรพรรณ วงษ์สุวรรณ

2. เด็กชายปราบศึก สงฆ์จันทร์

2. นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน

62 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.
1-ม.3

57 เข้าร่วม

63 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.
1-ม.3

99 ทอง

64 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.
4-ม.6

86 ทอง

65 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6

50 เข้าร่วม

66 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.4-ม.6

89 ทอง

11 1. เด็กหญิงธนกาญจน์ จันทร์คา
วงษ์
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา ชิณวงศ์

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

2. นายผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์

1. เด็กชายชานน ลาดบัติ

1. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิต

2. เด็กชายอลงกร หมั่นการ

2. นางชญาภา บาลไธสง

1. นายชลทิตย์ ลีลากุล

1. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิต

2. นายสกุลวงศ์ รักศิลป์

2. นางสุรตั น์วดี กุลวงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร พิลาสมบัติ

ชนะเลิศ

1. นางพรรณธิพา สัตย์ซอื่

1. นางพจมาลย์ เบียดนอก

2. นายสิรภพ ฮุยนอก

2. นางกนกวรรณ แดนสว่าง

1. นางสาวกัญจนพร แสนเจียม

1. นางสาวจุฑามาศ หมื่นสีพรม

2. นายสกุลวงศ์ รักศิลป์

2. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิต

3. นางสาวสุชานรี โพยนอก

67 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

75 เงิน

4 1. นายปฏิภาณ บุญญาพิทักษ์
2. นายภูมินทร์ นามนนท์

68 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.1-ม.3

91 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรูญวิทย์ ทองนอก
2. เด็กชายณัฐพล มอไธสง

1. นางคัมภีรพรรณ วงษ์สุวรรณ
2. นางพรรณธิพา สัตย์ซอื่

1. นางสาวนงเยาว์ ศรีคันธรักษ์
2. นายสมเชาว์ แพเอี่ยมทรัพย์

3. เด็กชายพิชัย ทุมนานอก

69 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

93 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวริศร เม็นไธสง

1. นางสาวนงเยาว์ ศรีคันธรักษ์

2. นายพงศกร ปุราชะกา

2. นายสมเชาว์ แพเอี่ยมทรัพย์

3. นายภูชิต แวดไธสง

70 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

92 ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายปริญญา สว่างบ้าน

1. นายเชาวลิต สาตร์นอก

2. นางสาวศิรปิ ระภา นครไธสง

2. นางปิยะนุช สุทธิสน

3. นายอภิวัฒน์ เกตุมาลา

71 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

-1 -

1. นายเทพาทิพย์ รักษ์ศิลป์

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

72 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

-1 -

1. นายศรายุทธ สนสนิท

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

73 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

85.66 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาเขตต์ นามไธสง

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

74 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

89 ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรายุทธ สนสนิท

1. นายภานุวัฒน์ กิง่ นอก

