
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต ๑๗ (จนัทบุรี,ตราด)

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน คร ั�งที� 69 ปีการศกึษา 2562 ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา สํานกังานเขตพื�นที�การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 จงัหวดัตราด ระหว่างวนัที� 30 สงิหาคม - 10 กนัยายน 2562

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย
ม.1-ม.3

84 ทอง 6 1. เด็กชาย
บิ�ก  เกษี
 

1. นางสาวคณภร  อตั
จรติ
 

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย
ม.4-ม.6

73 เงนิ 12 1. นายกติติ
ยะ  วงษ์สกด
 

1. นางสาวคณภร  อตั
จรติ
 

3 ภาษาไทย การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.1-
ม.3

70 เงนิ 4 1. เด็กหญงิ
โสภ ี ยนั
 

1. นางสาวนทั
กานต์  สวาสดิ �
 

4 ภาษาไทย การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.4-
ม.6

61 ทองแดง 7 1. เด็กหญงิ
ขวญัใจ  ฉํ�าทอง
 

1. นางสาวนทั
กานต์  สวาสดิ �
 

5 ภาษาไทย การแขง่ขนัพนิิจวรรณคด ีม.1-ม.3 46 เขา้รว่ม 7 1. เด็กหญงิ
โสภา  แพน
 

1. นางสาวนทั
กานต์  สวาสดิ �
 

6 ภาษาไทย การแขง่ขนัพนิิจวรรณคด ีม.4-ม.6 53 เขา้รว่ม 8 1. นางสาวสาย
สดุา  เรืองเดช
 

1. นางสาวนทั
กานต์  สวาสดิ �
 

7 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ(การ
เขยีนเรียงความ) ม.1-ม.3

80.5 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิ
สายไหม  สาํเร็จ
 

1. นางสาวสุ
กญัญา  คงทรพัย์
 

8 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ(การ
เขยีนเรียงความ) ม.4-ม.6

67.67 ทองแดง 10 1. นางสาวนํ�า
ผึ�ง  มณีสวุรรณ
 

1. นางสาวสุ
กญัญา  คงทรพัย์
 

9 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยานทาํนอง
เสนาะ ม.1-ม.3

82.66 ทอง 5 1. เด็กหญงิวริ
ยา  สนัทาลุนยั
 

1. นางสาวจริา
ย ุ กระแสโสม
 

10 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยานทาํนอง
เสนาะ ม.4-ม.6

85.67 ทอง 5 1. นางสาวเมษ
ยา  น้อมจติ
เกษม
 

1. นางสาวจริา
ย ุ กระแสโสม
 

11 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม่
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

77.33 เงนิ 4 1. เด็กหญงิอร
ทยั  แกว้สมัฤทธิ �
2. เด็กหญงิไอ
รดา  หอยสงัข์
 

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
2. นายภทัร
วฒัน์  เขยีวขจี
 

12 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม่
โคลงสี�สภุาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

75.16 เงนิ 4 1. นางสาวทติ
ยา  สวสัดี
2. นาย
โกศล  เงนิ
 

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
2. นายภทัร
วฒัน์  เขยีวขจี
 

13 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย
(คาํคมเดมิ) ม.1-ม.3

98 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชายพีรวิ
ชญ์  สงิห์เสน่ห์
2. เด็กหญงิยพุา

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
2. นายภทัร



พร  แซก่อื
 

วฒัน์  เขยีวขจี
 

14 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย
(คาํคมเดมิ) ม.4-ม.6

96 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นายศขุ
พมิาย  พงษ์หริญั
 

1. นายภทัร
วฒัน์  เขยีวขจี
 

15 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

14.5 เขา้รว่ม 8 1. เด็กชาย
พรตัน์  ฉตัรแกว้
 

1. นางสาวปญัจ
พร  อาบหริญั
 

16 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

21 เขา้รว่ม 8 1. นายณฐั
พงษ์  วรรณโชติ
 

1. นางสาวอรอมุา  พูล
เพิ�ม
 

17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบรูณาการความรูใ้น
คณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ม.1-ม.3

78.8 เงนิ 5 1. เด็กชายทกั
ดนยั  แกน่
พทิกัษ์
2. เด็กชายทนิ
ภทัร  ภกัดี
3. เด็กชายศภุ
วชิญ์  ตรี
ประเสรฐิศกัดิ �
 

1. นางวา
สฐิฐี  เจรญิผล
2. นางสาวนิรญั
ชนา  แกว้บวัขาว
 

18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบรูณาการความรูใ้น
คณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ม.4-ม.6

75 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวขวญั
จริา  แรงหาญ
2. นางสาวเพียร
นภา  ศรีสวสัดิ �
3. นางสาวโสภิ
ตา  ทา่พรกิ
 

1. นางสาวบงกช
รตัน์  เจรญิทวี
2. นายสมฤทธิ�  ชาญ
สมร
 

19 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายเกรียง
ไกร  มานวม
 

1. นางสาวบงกช
รตัน์  เจรญิทวี
 

20 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นายสทุธิ
พงศ์  บญุแดง
 

1. นางสาวบงกช
รตัน์  เจรญิทวี
 

21 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3

96 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กหญงิญาณิ
ศา  ขยุขาํ
2. เด็กหญงิเพ็ญ
นภา  มณีวงค์
 

1. นางสาวบงกช
รตัน์  เจรญิทวี
2. นายวนัชยั  พละ
ราด
 

22 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.4-ม.6

98 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นางสาว
ลา่  ยนึ
 

1. นายวนัชยั  พละ
ราด
 

23 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.1-ม.3 90 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชายอรรถ
พล  ยอดพรหม
 

1. นายวนัชยั  พละ
ราด
 

24 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.4-ม.6 85 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นางสาว
ศรีวไิล  กรวย
ทอง
 

1. นายวนัชยั  พละ
ราด
 

25 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง รอง
ชนะ

1. เด็กหญงิ
ทฆิมัพร  เพิ�ม

1. นาง
สวุมิล  สขุสวสัดิ �



เลศิ
อนัดบั
ที� ๒

เจรญิ
 

 

26 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3

43 เขา้รว่ม 10 1. เด็กหญงิธนชั
พร  ฉตัรแกว้
2. เด็กหญงิประ
ภสัร  ปาลวงศ์ 
3. เด็กชายสรุ
วุฒ ิ ไชยพณิ
 

1. นางพชัรียา  นะที
วาส
2. นางสาวฉนัท
วรรณ  สวุรรณหติาทร
 

27 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6

33 เขา้รว่ม 16 1. นางสาวรติ
ยา  พาททีนิ
2. นางสาว
สชุาดา  สาํโลง
3. นางสาวอจัจิ
มา  แกว้ดเีลศิ
 

1. นางพชัรียา  นะที
วาส
2. นางสาวฉนัท
วรรณ  สวุรรณหติาทร
 

28 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1-ม.3

74.9 เงนิ 5 1. เด็กหญงินนัท
กาญจน์  คุม้
สวา่ง
2. เด็กหญงิลสั
ดา   วรรณรตัน์
3. เด็กหญงิสรญั
รตัน์  เตา่ทอง
 

1. นางพชัรียา  นะที
วาส
2. นางสาววารุณี  อทิธิ
พทัธ์อเนก 
 

29 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-ม.6

81.5 ทอง 5 1. นางสาวฐาปนี
ย์  จนัทร
2. นางสาวธญัญ
ธร  วสวุรรธนะ
3. นางสาวปฐม
าภรณ์  สขุสวสัดิ �
 

1. นางพชัรียา  นะที
วาส
2. นางสาววารุณี  อทิธิ
พทัธ์อเนก 
 

30 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์
ประเภทสิ�งประดษิฐ์ ม.1-ม.3

85.6 ทอง 5 1. เด็กหญงิ
กมิฮวย  สงัข์
ทอง
2. เด็กหญงิชนม์
ชนนัทร์  จนัทรา
3. เด็กหญงิ
สราญจติร  พุม่
สขุ
 

1. นางสาวกติยิา  นนั
ตาบญุ
2. นางสาววลิา
วรรณ  จนัทร์นี
 

31 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์
ประเภทสิ�งประดษิฐ์ ม.4-ม.6

81.2 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวปริ
ศวรรณ  อนิทร์
รอด
2. นางสาวพจิติ
ตรา  สออนงค์
3. นาย
อาทติย์  ศรีธรรม
 

1. นางสาวกติยิา  นนั
ตาบญุ
2. นางสาววลิา
วรรณ  จนัทร์นี
 

32 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3

88.4 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิ
พมิ  หอยสงัข์
2. เด็กหญงิ
วรรณภา  เอี�ยม
โอด
3. เด็กหญงิอมล
รดา  สทุธวิารี
 

1. นางสาว
ปรศินา  พมิพ์ชว่ย
2. นางสาวกนัยา
รตัน์  จนัทระ
 

33 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์
(Science Show) ม.4-ม.6

92.2 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

1. นางสาวดวง
พร  ยิ�มเจรญิ
2. นางสาว

1. นางสาว
ปรศินา  พมิพ์ชว่ย
2. นางสาวกนัยา



อนัดบั
ที� ๒

ปรศินา  ใสสสีขุ
3. นางสาวรุง่ระ
วี  ตลิานนท์
 

รตัน์  จนัทระ
 

34 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ�งประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3

87.33 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กหญงิ
กษมา  โพธิ �ทอง
2. เด็กชายจริา
ยทุธ  ลีลา
 

1. นางสาวจุฑาวด ี ศรี
เชียงสา
2. นายวุฒชิยั  มี
สาํราญ
 

35 วทิยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ�งประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6

74.6 เงนิ 5 1. นาย
ธนากร  กมิ
สรอ้ย
2. นายสจุริ
วฒัน์  ชะวาลา
 

1. นางสาวจุฑาวด ี ศรี
เชียงสา
2. นายวุฒชิยั  มี
สาํราญ
 

36 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องบนิพลงัยาง ประเภท
บนินานสามมติ ิ(3D) ม.1-ม.3

72 เงนิ 5 1. เด็กชายธรี
ภทัร์  สงัข์ทอง
2. นายวง
วุธ  หนิขาว
 

1. นายวุฒชิยั  มี
สาํราญ
2. นายจกัรพล  กจิ
อดุม
 

37 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องบนิพลงัยาง ประเภท
บนินาน ปลอ่ยอสิระ ม.1-ม.3

78 เงนิ 4 1. เด็กชาย
วารชิ  คาํหอม
2. เด็กชาย
ไพศาล  สเุนตร
 

1. นายวุฒชิยั  มี
สาํราญ
2. นายจกัรพล  กจิ
อดุม
 

38 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 85.83 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิกนัติ
ชา   อนนัต์
พสิทุธิ �
2. เด็กหญงิบุ
ศรา  วงเวียน
3. เด็กหญงิหญงิ
ฟ้าใส  รตันวงศ์
4. เด็กหญงิเพ็ญ
พชิชา  วจิติร
บรูพา
5. เด็กหญงิแอน
นา  เทยีว
 

1. นางสนุท
รา  ฝอยทอง
2. นางสาวภทัราภ
รณ์  อนิทสวุรรณ
 

39 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.1-
ม.3

94.33 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กหญงิ
กานดา  หอย
สงัข์
2. เด็กหญงิชไม
พร  ไชยวศิาล
3. เด็กหญงินฐัณิ
ชา  เดชสภุา
4. เด็กหญงิพีร
ชญา  ขวญั
ศริมิงคล
5. เด็กหญงิวราภ
รณ์  เจรญิสขุ 
 

1. นายศภุกติติ �  ศรี
บตุร
2. นางสาวอร
อนงค ์ แหวนวงษ์
 

40 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดภาพยนตร์ส ั�น ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชาย
จนัทร์  รตันพาหิ
ระ
2. เด็กชาย
วศนิ  ตรี
ประเสรฐิศกัดิ �
3. นาย
สมชาย  อนิคาํ
4. เด็กชา
ยอฐัษฎา

1. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
2. นายศภุกติติ �  ศรี
บตุร
 



วุฒ ิ หอยสงัข์
5. เด็กหญงิโส
สวุรรณ  สงัข์
ทอง
 

41 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กหญงิซก
รา  เกา
2. เด็กชาย
วาย ุ แสงจนัทร์ 
 

1. นางสาว
นยันา  มานะสริิ
2. นางสาวปทมุ
รตัน์  ศรีประดู่
 

42 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นาย
นครนิทร์  พพิฒั
นกจิ 
2. นางสาววราภ
รณ์  เข็มขาว
 

1. นางสาว
นยันา  มานะสริิ
2. นางสาวปทมุ
รตัน์  ศรีประดู่
 

43 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัแอโรบกิ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นางสาวจนั
ท ี สงัข์ทอง
2. เด็กหญงิ
บณุฑิ
ตา  บญุชว่ย
3. เด็กหญงิพร
นชัชา  โรจน
ศลิป์
4. นางสาว
ยงี  นาง
5. เด็กหญงิ
วรรณภา  เอยีง
ออ่น
6. เด็กหญงิ
วรรณ
ภา  สขุสวสัดิ �
7. เด็กหญงิสุ
กญัญา  ลี
8. นางสาว
เกศนีิ  รตันวาลย์
9. เด็กหญงิเซียง
อี�  ออ๊ก
10. เด็กหญงิ
เพีย  วภิา
 

1. นายดเิรก  ขนรกลุ
2. นายวชิย์วศนิ  พมิพ์
เทศ
3. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

44 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและ
พลศกึษา ม.1-ม.3

72 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิธนภ
รณ์  เขมะวริยิะ
อนนัต์
2. เด็กหญงิลกัษิ
กา  ศรีวลิยั
 

1. นายดเิรก  ขนรกลุ
2. นายวชิย์วศนิ  พมิพ์
เทศ
 

45 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและ
พลศกึษา ม.4-ม.6

76 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นายกฤษ
นยั  ทบัพรม
2. นางสาวนํ�า
ทพิย์  คุม้ทรพัย์
 

1. นายวชิย์วศนิ  พมิพ์
เทศ
2. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

46 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.1-
ม.3

88 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชายชโย
ดม  ทรงเดช
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

47 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.4-
ม.6

97 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นาย
โบว์  หอยสงัข์
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 



48 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 73 เงนิ 7 1. เด็กชาย
ณรงคช์ยั  ดาว
เดน่
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

49 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวมณฑิ
ตา  ไกส่ะแกว้ 
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

50 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3

92 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสาว
ตนัหยง   หนิขาว
 

1. นางปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

51 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี
ม.4-ม.6

95 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นาย
บรรเลง  กมิ
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

52 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสี
เอกรงค ์ม.1-ม.3

78 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวปภา
นนั  สขุบรรเทงิ
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

53 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสี
เอกรงค ์ม.4-ม.6

88 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นายกมล
เทพ  แซห่ลมิ
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

54 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้
(Drawing) ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นาย
เพชร  อนิจรญั
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

55 ศลิปะ-ทศัน
ศลิป์

การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้
(Drawing) ม.4-ม.6

88 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวพมิพ
วรรณ  คุม้สวา่ง
 

1. นางสาวปรุมิ
ปรชัญ์  หมื�นศรีพรม
 

56 ศลิปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตรงิ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชายชา
ยศฐิา  รุง่เรือง
2. เด็กหญงิดารา
รตัน์  บาทจติ
3. นายมนต์
ธวชั  แสนสวสัดิ �
4. นายวร
ชาต ิ มณีงาม
5. เด็กชายศภุ
วฒัน์  สออนงค์
6. เด็กหญงิแสง
ดาว  กจินุ
เคราะห์
 

1. นายวีระ  มนตรี
วงษ์
2. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

57 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทชาย ม.1-ม.3

80 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายอริ
ยะ  สขุเกษม
 

1. นายวีระ  มนตรี
วงษ์
 

58 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

85.98 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

1. นางสาวนิชา
ภทัร  รตันภผูา
 

1. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 



อนัดบั
ที� ๑

59 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.4-ม.6

80.65 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นาย
สทุศัน์  ยตุิ
 

1. นายวีระ  มนตรี
วงษ์
 

60 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3

79.65 เงนิ 4 1. เด็กหญงิวี  วา
 

1. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

61 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

84.64 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวนุ
จรี  หอม
 

1. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

62 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-ม.3

80.32 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชายอริ
ยะ  สขุเกษม
 

1. นายวีระ  มนตรี
วงษ์
 

63 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภท
หญงิ ม.4-ม.6

82.31 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวนุ
จรี  หอม
 

1. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

64 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

78.15 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายอริ
ยะ  สขุเกษม
 

1. นายวีระ  มนตรี
วงษ์
 

65 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

80 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นาย
สทุศัน์  ยตุิ
 

1. นายวีระ  มนตรี
วงษ์
 

66 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

84.98 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นางสาวนุ
จรี  หอม
 

1. นา
งกญัณิญาพทัน์  มนตรี
วงษ์
 

67 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัการขบัรอ้งเพลงไทย ม.4-
ม.6

94.01 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นางสาวน้อง
แหมม่  ดี
 

1. นางสาวบวั
ภา  จางวางแกว้
 

68 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัวงเครื�องสายวงเล็กผสมขมิ
ม.1-ม.6

86 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิกมิ
เลียง  เจรญิผล
2. เด็กชาย
ณรงคช์ยั  สี
สวสัดิ �
3. นางสาวน้อง
แหมม่  ดี
4. นางสาว
ป ู ประ
5. เด็กชาย
วาย ุ ญาณโช
6. นางสาวอารี
รตัน์  อูป่ระไพ
7. เด็กชาย
ฮวด  ซาน
8. นางสาวเลี�
ยะ  ยนึ
9. นางสาวไน

1. นางสาวบวั
ภา  จางวางแกว้
2. นางสาวคณภร  อตั
จรติ
3. นายองัคาร  ลดัลอย
 



กมิ  แกว้สะอาด
 

69 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัราํวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชายกติติ
ธร  สดุบรูพา
2. เด็กหญงิ
จิ�บ  บญุชว่ย
3. เด็กหญงิณุต
ตรา  ศภุกลู
4. เด็กชาย
บรูพา  บญุนาค
5. เด็กชาย
รงัสมิา  เจรญิสขุ
6. เด็กชายรฐั
ภมู ิ พดัลม
7. เด็กหญงิ
อมิ  อน
8. เด็กหญงิเซะ
ลา  ไพร
9. เด็กชาย
เหนิ  ชา
10. เด็กหญงิ
โสภ ี ยนั
 

1. นายจตพุร  พุม่
เรียบ
2. นางสาวภทัราภ
รณ์  อนิทสวุรรณ
 

70 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัระบาํมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.3 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิ
จิ�บ  บญุชว่ย
2. เด็กหญงิณุต
ตรา  ศภุกลู
3. เด็กหญงิ
อมิ  อน
4. เด็กหญงิเซะ
ลา  ไพร
5. เด็กชาย
เหนิ  ชา
6. เด็กหญงิ
โสภ ี ยนั
 

1. นายจตพุร  พุม่
เรียบ
2. นางสาวภทัราภ
รณ์  อนิทสวุรรณ
 

71 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัระบาํมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวดล
ยา  เกตแุกว้
2. นางสาวธารา
รตัน์  พูลสวสัดิ �
3. นางสาวปิ�น
นภา  พลอยชาติ
ตระกลู
4. นางสาวลดัดา
วลัย์  ฉายศริิ
5. นางสาววสุ
พร  วจิติรบรูพา
6. นางสาว
เบญญา  เมฆทา
 

1. นายจตพุร  พุม่
เรียบ
2. นางสาวภทัราภ
รณ์  อนิทสวุรรณ
 

72 ศลิปะ-
นาฏศลิป์

การแขง่ขนัการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.99 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชายจาํ
รงค ์ ชายญั
2. นายชวนา
กร  นวลหงษ์
3. นายนพ
ดล  ขาวมงคล
4. นางสาวสภุา
วด ี ศรีสวสัดิ �
5. เด็กชาย
อภริกัษ์  บญุนาค
 

1. นางสาวบวั
ภา  จางวางแกว้
2. นางสาวคณภร  อตั
จรติ
 

73 ภาษาตา่ง การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ 60.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญงิ 1. นางสาวศริิ



ประเทศ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 เปอว  เกดิมณี
 

นภา  ทองดนีอก
 

74 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6

79.33 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นางสาวพร
นภสั  โภคสทุธิ �
 

1. นางสาวศริิ
นภา  ทองดนีอก
 

75 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3

71.67 เงนิ 7 1. เด็กชายพมิพ์
สภุา  สขุสะอาด
 

1. นายวส ุ สขุสถติย์
 

76 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story
Telling) ม.4-ม.6

84.33 ทอง 4 1. นางสาวจตุ
พร  สงัข์คลี
 

1. นางสาวอไุร
วรรณ  พรมวงษา
 

77 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัละครส ั�นภาษาองักฤษ
(Skit) ม.1-ม.3

81 ทอง 4 1. เด็กหญงิ
ณฐัณิชา  ไพวลั
2. เด็กหญงิทพิย์
ภทัรา  หงษ์
สมทุร
3. เด็กหญงิภทัร
วด ี หอยสงัข์
4. เด็กหญงิสชุา
นาฎ  แกว้โท
5. เด็กชายไกรวิ
ชญ์  จนัทร์
ทบัทอง
 

1. นางสาวปาจรีย์  จนั
คะนา
2. Mr.James
Dylan   Adams
 

78 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัละครส ั�นภาษาองักฤษ
(Skit) ม.4-ม.6

70.33 เงนิ 5 1. นาย
คณิต  ขนันาก
2. นางสาวพนา
รตัน์  สออนงค์
3. นายมนตี
ธชั  แกว้สมัฤทธิ �
4. นางสาวศริิ
ประภา  บญุศริิ
5. นางสาวเบญจ
มกุ  คงประเสรฐิ
 

1. นางสาวจริา
พร  แกว้บวัโฮม
2. MissRosie
Cabigat  Carino
 

79 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ค
รอสเวร์ิด) ม.1-ม.3

70 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชายนฐั
วฒัน์  อนิทเกษร
2. เด็กชาย
แทน  บญุ
 

1. นายมนสั  ถกึ
สวุรรณ
2. นางสาวปาจรีย์  จนั
คะนา
 

80 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ค
รอสเวร์ิด) ม.4-ม.6

80 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นายศภุ
กจิ  ศรีสวสัดิ �
 

1. นางสาวจริา
พร  แกว้บวัโฮม
 

81 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 59.33 เขา้รว่ม 8 1. เด็กหญงิขวญั
ชีวี  บานเย็น
2. เด็กหญงินํ�า
ฝน  แกน่ปดัชา
 

1. นางสาว
ปรารถนา  ศรีสงกา
2. นางสาวกรีต ิ เทพ
มนตรี
 

82 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาญี�ปุ่ น
ม.1-ม.3

87 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิณฐั
พร  เอมโอษฐ์
2. เด็กหญงิสภุา
นนั  เตา่ทอง
 

1. นางสาวกชพร  ศริิ
จาํรสั
 

83 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาญี�ปุ่ น
ม.4-ม.6

84.83 ทอง รอง
ชนะ

1. นางสาวนง
นภสั  เทยีนชยั

1. นางสาวกชพร  ศริิ
จาํรสั



เลศิ
อนัดบั
ที� ๑

2. นางสาวสริิ
วภิา  เจนหดัพล
 

 

84 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่เรื�องจากภาพภาษา
เกาหลี ม.4-ม.6

85.67 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสาวธญัญ
พทัธ์  ลีลารุง่ลํ�า
เลสิ
2. นางสาวนนัท์
นภสั  อรุณรตัน์
 

1. นางสาวทพิาภ
รณ์  สโุพธิ �
 

85 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเขยีนเรียงความภาษาจีน
ม.4-ม.6

-1 - 1. นางสาวดจุ
ฤด ี สรา้งวดั
 

1. นางสาว
ปรารถนา  ศรีสงกา
 

86 กจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3 83.25 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิรุจน์
ระวี  พูลเกษม
2. เด็กชายสม
ศกัดิ �  แสงทอง
3. เด็กหญงิเนตร
นภา  ชุมพร
 

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
2. นายภทัร
วฒัน์  เขยีวขจี
 

87 กจิกรรม
พฒันาผูเ้รียน

การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสาว
กนัยา  เอบิพุก
2. นางสาวธารา
รตัน์  วงจิ�น
3. นางสาว
สมญัญา  กลิ�นศริิ
 

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
2. นายภทัร
วฒัน์  เขยีวขจี
 

88 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Web
Applications ม.4-ม.6

72 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นางสา
วกฟิ  วนัดี
2. นางสาวศริิ
พร  เกษี
 

1. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
2. นางสาวมทัรี  ขน
รกลุ
 

89 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการตดัตอ่ภาพยนตร์ ม.4-
ม.6

81 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นายณฐั
กรณ์  หตัถวกิ
2. นาย
สทุศัน์  อปักาญ
จน์
 

1. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
2. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
 

90 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูเรื�องส ั�น
(Comic Strip) ม.1-ม.3

90 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กหญงิชาลิ
สา  กรญัญริตัน์
2. เด็กหญงิธญั
ชนก  สรา้งสม 
 

1. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
2. นางสาวภานุกา  พล
ไชยขา
 

91 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูแอนิเมช ั�น
(2D Animation) ม.1-ม.3

71 เงนิ 4 1. เด็กชายภรูิ
นทร์  วนาพฤกษ์
2. เด็กชายมา
วนิ  แสนสวสัดิ �
 

1. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
2. นางสาวมทัรี  ขน
รกลุ
 

92 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ�งของเครื�อง
ใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.1-
ม.3

65 ทองแดง 7 1. เด็กชายรณ
พีร์  บญุตบู
2. เด็กชาย
สบุรรณ  บญุตบู
 

1. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
2. นางสาวกวนิ
นา  และโวหาร
 

93 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการออกแบบสิ�งของเครื�อง
ใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.4-
ม.6

60 ทองแดง 8 1. นางสาวกชา
มาศ  ดาวเดน่
2. นางสาว
พชัรา  แวน่ศลิา
 

1. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
2. นางสาวมทัรี  ขน
รกลุ
 

94 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์ 90 ทอง รอง 1. เด็กชายภทัร 1. นายวรวทิย์  สงัข์



จากคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

วุฒ ิ ฟกัทอง
2. เด็กหญงิสุ
พรรณี  ชอ้น
 

เอยีด
2. นายสรุยิา  ฮยุ
ประโคน
 

95 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์
จากคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6

85 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. นายธน
วฒัน์  เขยีวขจี
2. นายบรรณ
วชิ  หยกจนิดา
 

1. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
2. นายสรุยิา  ฮยุ
ประโคน
 

96 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Motion
Infographic ม.4-ม.6

78 เงนิ 5 1. นางสาวพไิล
พร  ดารา
2. นางสาวสวุพชิ
ชา  วงคต์าแสง
 

1. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
2. นางสาวกวนิ
นา  และโวหาร
 

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

65 ทองแดง 4 1. เด็กชายณฐั
วุฒ ิ มเีพ็ชร์
2. เด็กชาย
วฒันะ  ยาน
 

1. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
2. นางสาวมทัรี  ขน
รกลุ
 

98 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ระดบักลาง ม.1-
ม.3

82 ทอง 4 1. เด็กชาย
ปณิธ ิ แกว้ศรี
2. เด็กชาย
วญิ� ู วเิชียรชยั
3. เด็กชายเอกริ
นทร์  อาํพล
 

1. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
2. นางสาวมทัรี  ขน
รกลุ
 

99 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ระดบักลาง ม.4-
ม.6

85 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นายณฐั
นนัท ์ พูลเพียบ
พรอ้ม
2. นายวบิลูย์
พงศ์  บญุทรพัย์
3. นางสาวสริิ
วรรณ  มศีรี
 

1. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
2. นายวรวทิย์  สงัข์
เอยีด
 

100 หุน่ยนต์ การแขง่ขนัหุน่ยนต์ระดบัสงู ม.4-ม.6 81 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. นายทวี
ชยั  บญุชว่ย
2. นางสาวนิภา
วรรณ  หอยสงัข์
3. นาย
อนุพงศ์  สาคร
 

1. นางสาวมทัรี  ขน
รกลุ
2. นางสาวณฐัวริ
นทร์  โยธาภริมย์
 

101 การงานอาชีพ การแขง่ขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.1-ม.3 82.5 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิซก
เลี�ยบ  เกา
2. เด็กหญงิฐติา
พร  สงิห์ทอง
3. เด็กหญงิ
ปารฉิตัร  ยงัธญั
ญา
 

1. นางสมุาลี  จนัอรญั
2. นายสรุยิา  ฮยุ
ประโคน
 

102 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบชื�น
ม.1-ม.3

92.6 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชายกณ
วรรธน์  คุม้ปลี
2. เด็กชาย
มนสั  ผลาเกตุ
3. เด็กชายศวิ
กร  ทาสงดั
 

1. นายกฤษณะ
พงศ์  สงคง
2. นางอบุลรตัน์  ถกึ
สวุรรณ
 

103 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการแกะสลกัผกัผลไม้
ม.1-ม.3

82 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

1. เด็กหญงิกฤต
กรณ์  สดุสงวน
2. เด็กชายพพิฒั

1. นางสมุาลี  จนัอรญั
2. นางสาวกวนิ



อนัดบั
ที� ๑

นา  วงศริิ
3. เด็กหญงิ
ไมล์  ปากคงคา
 

นา  และโวหาร
 

104 เรียนรวม -
ภาษาไทย

การแขง่ขนัการเลา่นิทาน ประเภท
บกพรอ่งทางการเรียนรู ้ม.1-ม.3

97.5 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชายวร
เมธ  แสนเสนาะ
 

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
 

105 เรียนรวม -
ภาษาไทย

การแขง่ขนัการจดัทาํหนงัสอืเลม่เล็ก
ประเภทบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ม.4-
ม.6

89 ทอง ชนะ
เลศิ

1. นางสาวจุฑา
รตัน์  มายนั
2. นางสาวพวง
ชมพู  ศรีจนัทร์
3. นางสาวลนิ
ดา  คุม้ปลี
 

1. นาง
บานชื�น  ประไพ
2. นายภทัร
วฒัน์  เขยีวขจี
 


