สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจาปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 7
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ลาดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินขึน้ จากพื้น) ม.1-ม.3

34

เข้าร่วม

10

2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

46.11

3 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

90.6

นักเรียน
1. เด็กชายนครินทร์ โอนนอก

1. นายบุญเรือน คะเซ็นแก้ว

2. เด็กชายสิรวิชญ์ อุทกะ
เข้าร่วม

4

1. เด็กชายภานุพงษ์ โทหล้า

1. นายเรวัตร สุดโต

2. เด็กชายเจษฎา นานอก
ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิศ์ รี
2. เด็กหญิงปภัสรา ประจะเนย์

4 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ครู

83.25

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นางสาวบัณฑิตา ทังไธสง

1. นางจุฑาทิพย์ ปิดตาละเพ
2. นางสาวจุไรรัตน์ หวังมวนกลาง
1. นางสาวอุไรวรรณ มากพูน

2. นายปิยะพงษ์ แทนไธสง

2. นางสาววราภรณ์ ย้อนโคกสูง

1. นายเกริกเกียรติ ตรีเนตร์

1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

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

98

ทอง

ชนะเลิศ

6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

66

ทองแดง

7

1. เด็กหญิงสโรชา ผิวบาง

1. นายพิชิต ปิดตาฝ้าย

7 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

97

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายหัตถนันต์ ทบนา

1. นายพิชติ ปิดตาฝ้าย

8 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กชายธนกร นาหหลุบเลา

1. นายเติบ นพคุณ

ลาดับ
รายการ
9 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

คะแนน
-1

เหรียญ
-

อันดับ

นักเรียน
1. นายบุญนิธิ อุทธาทอง

ครู
1. นายเติบ นพคุณ

10 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

75

เงิน

4

1. เด็กหญิงณัฐกฤตา ดีสา

1. นายภานุวฒ
ั น์ กิง่ นอก

11 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

74

เงิน

7

1. นางสาวจินตนา มูลนอก

1. นายภานุวฒ
ั น์ กิง่ นอก

12 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

71

เงิน

5

1. เด็กหญิงศรุดา ฤทัยพิพัฒน์วงศ์ 1. นายธนวิทย์ สมกอง
2. เด็กหญิงศิรินภา สมพร

13 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

77

เงิน

5

1. เด็กหญิงพรนภา เปล่งนอก

1. นายจิรายุ ประจิตร

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

75

เงิน

5

1. นายธนายุทธ นามดี

1. นายจิรายุ ประจิตร

15 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

70

เงิน

4

1. นายนริศ บุบผามะตะนัง

1. นายชันณรงค์ กุลวงศ์

2. นางสาวสุพรรษา พิมพ์สอน
3. นางสาวอังติการ บุญยิง่
16

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

80.1

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกุลการ อ้อมนอก

1. นายณัฐพล นาคดี

2. เด็กชายคเชนทร์ จันทร์แดง

2. นายเติบ นพคุณ

3. เด็กหญิงจรัสลักษณ์ วาทา
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ วงษาสืบ
5. เด็กหญิงทิพยา บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายธีระพล พจน์ปฏิญญา
7. เด็กหญิงธีรารัตน์ ทิพย์รกั ษา
8. เด็กชายนครินทร์ สีกลม
9. เด็กหญิงปรางค์แก้ว ชนะมี
10. เด็กหญิงพัชรมณี เกตุขวง
11. เด็กชายวงศกร บุญธรรม

ลาดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

นักเรียน

ครู

12. เด็กหญิงวลัยกร เกษางาม
13. เด็กชายวัชรพล จันทิชยั
14. เด็กหญิงสุทธิดา แข็งแรง
15. นางสาวเอเซีย ชัยโคตร

17 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. นายจันทกร ชัยลา

1. นายเสกสรร มีหลง

2. นายณัฐพล เทียมเลิศ

2. นายกฤษณ์ กาคาผุย

3. นายดนัย พาชื่นใจ
4. นายตะวัน จันทร์ไทย
5. นายธนากร แดนไธสง
6. นายเอกรัตน์ พลยางนอก
18 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3

89.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทนไธสง

19 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6

94

ทอง

20 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3

82.5

ทอง

21 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

85.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวสุวาทินี ยังหวาน

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

22 การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

81.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. เด็กหญิงคาแพง สิงห์น้อย

1. นางสาวกาญจนา เงินข้อ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวสุวาทินี ยังหวาน
ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธัชวรรณ คณะรัฐ

1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก
1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก
1. นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก

2. เด็กหญิงนงลักษณ์ พลดงนอก

2. นางสาวศุภมาส ภูมุล

3. เด็กชายนนทกร กางนอก

3. นางกรรณิกา เทียรวรรณ์

ลาดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

อันดับ

นักเรียน

ครู

4. เด็กหญิงประภาสิริ สียางนอก
5. เด็กชายภูชิต ภูบาลชื่น
6. เด็กชายมงคล ศิริสุนทร
7. เด็กหญิงวรรษมล ประสาร
8. เด็กชายอภิสิทธ์ อินทร์นอก
9. เด็กหญิงอักษรสวรรณ์ นนตา
นอกเด็กชายเดชาวัด สุนทร์สุขกิจ
10.

23 การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายฉัตรชัย ดัดไธสง

1. นางสาวกาญจนา เงินข้อ

2. นายบอย คาภาวะ

2. นางสาวศุภมาส ภูมุล

3. นางสาวภัณฑิรา สมน้อย

3. นางกรรณิกา เทียรวรรณ์

4. นายภานุวชิ ญ์ ภูดาวดาษ
5. นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก
6. นายรัชชานนท์ วงษ์วจิ ิตร
7. นางสาววรดา การนา
8. นายสุรเชษฐ์ เฉิดจินดา
9. นางสาวหัทยา ฝ้ายทอง
24 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

83

ทอง

10. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทมน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตรี
1. เด็กหญิงจริยนุช สียางนอก
1. นางสาวมณีรัตน์ ไชยงาม
2. เด็กหญิงชุติมา ทุมนานอก
3. เด็กหญิงธัญวรรณ ประจิตร

2. นางนิภา อาลัยรัมย์

ลาดับ

รายการ

25 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

86.36

ทอง

ชนะเลิศ

นักเรียน

ครู

1. นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รกั ษ์

1. นางสาวภคอร มินไธสง

2. นางสาวสมฤดี ดุสะนอก

2. นางรุ่งนภา สุวรรณวิโรจน์

3. นางสาวเบญญาภา แสงวิจิตร์
26 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D
Animation) ม.1-ม.3

73

27 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

60

28 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

78

29 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

84

30 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

93

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

79

32 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
ม.1-ม.3

85

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

95

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

88

เงิน
ทองแดง
เงิน
ทอง
ทอง
เงิน

4
7
4
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
5

1. เด็กชายชัชฤทธิ์ วิทไธสง

1. นางคัมภีรพรรณ วงษ์สุวรรณ

2. เด็กชายถกลเกียรติ แว่นไธสง

2. นางพรรณธิพา สัตย์ซื่อ

1. เด็กหญิงกัลยาณี หอมดี

1. นางกนกวรรณ แดนสว่าง

2. เด็กหญิงสไบทอง ขมสนิท

2. นายผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์

1. นายชานวาทิก นพคุณ

1. นายผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์

2. นางสาวสุภาดา สาระรัตน์

2. นางกนกวรรณ แดนสว่าง

1. เด็กชายกันต์กวี ทองมา

1. นายแสวง กองทุ่งมน

2. เด็กชายปราบศึก สงฆ์จันทร์

2. นางพจมาลย์ เบียดนอก

1. นายธนัช คณะรัฐ

1. นายแสวง กองทุ่งมน

2. นายสัจจพล เหลานอก

2. นายผ่านภพ สุวรรณวิโรจน์

1. เด็กหญิงชลธิชา พันธ์มี

1. นางชญาภา บาลไธสง

2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีทรัพย์ 2. นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน
ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. เด็กชายฐิติพงศ์ แพนไธสง

1. นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน

2. เด็กชายอัครเดชา แสงบุญเรือง 2. นายแสวง กองทุ่งมน
ทอง
ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายชานน ลาดบัติ

1. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิต

2. เด็กชายธดากรณ์ อุทธาทอง

2. นางชญาภา บาลไธสง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายดุลยวัต ปุราสะกา
2. นายสกุลวงศ์ รักศิลป์

1. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิต
2. นางสุรัตน์วดี กุลวงศ์

ลาดับ

รายการ

35 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text
Editor ม.4-ม.6
36 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
37 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

89

ทอง

ชนะเลิศ

18.33
76

เข้าร่วม
เงิน

4

นักเรียน

ครู

1. นางสาวศิรลิ ักษณ์ อินทร์เสนา 1. นางสาวสาลินี เชิดสูงเนิน
2. นางสาวอนุธิดา สร้างนา

2. นางพจมาลย์ เบียดนอก

1. นายภาสกร พาชื่นใจ

1. นางพจมาลย์ เบียดนอก

2. นายวีรยุทธ ปุราทะกา

2. นางสุรัตน์วดี กุลวงศ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ
2. นางสาวณัฐกมล พิณพิมาย

1. นางคัมภีรพรรณ วงษ์สุวรรณ
2. นางพรรณธิพา สัตย์ซื่อ

3. นายยศกร ธนะทองพิทักษ์
38 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
39 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

88
86.14

ทอง
ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายธนายุทธ จิตรชัย
4

1. นางคัมภีรพรรณ วงษ์สุวรรณ

2. นายภูมินทร์ นามนนท์

2. นางพรรณธิพา สัตย์ซื่อ

1. เด็กหญิงญาดาวดี รัตนจุล

1. นางสาวนงเยาว์ ศรีคันธรักษ์

2. เด็กหญิงละอองดาว แดงกันลัน
3. เด็กหญิงอชิรญา ขาวนอก
40 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นางสาวจิตติมา ตันติชัยวรนุช

1. นางสาวนงเยาว์ ศรีคันธรักษ์

2. นางสาวสุกัญญา นาดี
3. นางสาวสุธญ
ั ญา ชัยนาเคน
41 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายปริญญา สว่างบ้าน
2. นางสาววิภาพร พัฒนะแสง

1. นางรุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
2. นางปิยะนุช สุทธิสน

3. นายอภิวฒ
ั น์ เกตุมาลา

หมายเหตุ รายการที่ชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65 ที่ จังหวัดสุรนิ ทร์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2558
งานสารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประทาย

