
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ดุรยิะ  จนัทรป์ระจ า 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนารนีกุลู 

 

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี,อ านาจเจริญ) 

ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 

เหรียญทอง 
 เหรียญทอง 95 คะแนน (รองชนะเลิศอนัดับท่ี 1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1 – ม.3 
 เหรียญทอง 87 คะแนน (รองชนะเลิศอนัดับท่ี 1) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูกรุง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 98.96 คะแนน (รองชนะเลิศอันดับท่ี 2) การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 94.7 คะแนน (รองชนะเลิศอันดับท่ี 2) การแข่งขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง ม.1 – ม.3 
 เหรียญทอง 94.8 คะแนน (ล าดับท่ี 32) การแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 92.6 คะแนน (ล าดับท่ี 14) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 92 คะแนน (ล าดับท่ี 17) การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 91.4 คะแนน (ล าดับท่ี 4) การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 91 คะแนน (ล าดับท่ี 4) การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 90.75 คะแนน (ล าดับท่ี 14) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 
           เหรียญทอง 90.67 คะแนน (ล าดับท่ี 9) การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4 – ม.6 
           เหรียญทอง 89.45 คะแนน (ล าดับท่ี 12) การแข่งขันเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1 – ม.3 
           เหรียญทอง 89.4 คะแนน (ล าดับท่ี 10) การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ม.1 – ม.3 
           เหรียญทอง 88.6 คะแนน (ล าดับท่ี 11) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ประเภทชาย ม.1 – ม.3 
           เหรียญทอง 88 คะแนน (ล าดับท่ี 34) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4 – ม.6 
           เหรียญทอง 87.5 คะแนน (ล าดับท่ี 5) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 
           เหรียญทอง 87.1 คะแนน (ล าดับท่ี 20) การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.4 – ม.6 
           เหรียญทอง 86.8 คะแนน (ล าดับท่ี 24) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ประเภทชาย ม.4 – ม.6 
           เหรียญทอง 86.5 คะแนน (ล าดับท่ี 30) การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1 – ม.3 
           เหรียญทอง 86.4 คะแนน (ล าดับท่ี 22) การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 86 คะแนน (ล าดับท่ี 6) การแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.1 – ม.3 
 เหรียญทอง 85.5 คะแนน (ล าดับท่ี 11) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 85 คะแนน (ล าดับท่ี 6) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 –ม.3 
 เหรียญทอง 85 คะแนน (ล าดับท่ี 9) การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1 – ม.3 
 เหรียญทอง 84.4 คะแนน (ล าดับท่ี 22) การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 – ม.3 
 เหรียญทอง 84.33 คะแนน (ล าดับท่ี 6) การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1 – ม.3 
 เหรียญทอง 84 คะแนน (ล าดับท่ี 13) การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic  ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 82 คะแนน (ล าดับท่ี 12) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - .3 
 เหรียญทอง 81.3 คะแนน (ล าดับท่ี 25) การแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.1 –ม.3 
 เหรียญทอง 80.4 คะแนน (ล าดับท่ี 29) การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 80 คะแนน (ล าดับท่ี 46) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 – ม.6 
 เหรียญทอง 80 คะแนน (ล าดับที่ 56) การแขง่ขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 

 

 

 

  

 

งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป 
โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 – 244575 , 045 – 245800 โทรสาร 045 – 245801 

E-mail :email@narinukun.ac.th , narinukun.web@gmail.com www.narinukun.ac.th 
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