สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างในที่ 27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2555
ที่
1
2

รายการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

3

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

4

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

5

Science Show ม.1-ม.3

6

Science Show ม.4-ม.6

7

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3
8 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินขึนจากพืน)
ม.1-ม.3
9 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
10 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

11 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

เหรียญ
นักเรียน
เงิน 1. เด็กหญิงกัณทิมา กระฉอดนอก
ทองแดง 1. นางสาวจิราวรรณ วงษ์ชมภู
2. นางสาวมะลิชาติ วันทาแท่น
3. นายอิทธิกร วึบศรีภูมิ
ทอง 1. เด็กหญิงจุตินาฏ ศิลป์ประกอบ
2. เด็กชายปรัชญา ประโมนะกัง
3. เด็กชายศิวรัตน์ มาตย์นอก
ทองแดง 1. นายจิระพงศ์ ฝ่ายพลแสน
2. นายทยากร กระมูลละคร
3. นายสราวุธ นากุดนอก
เงิน

1. นางสาวชนิภา ศรีสนิท
2. นางสาวนฤมล เนียมไธสง
3. นางสาวศรารี สมบุญ
เงิน 1. นางสาวนุจจรินทร์ กลิ่นหอม
2. นางสาวอภิรดี ปาปะข้า
3. นางสาวอมร ลาระคร
เงิน 1. เด็กชายชัยชนะ ศรีเดช
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สมอนา
เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล พลรักษา
2. เด็กชายศิวกร พลยางนอก
เงิน
เงิน

เงิน

1. เด็กชายสุทธิพงษ์ สอนสี
2. เด็กชายอภิชาติ กุลศรี
1. นางสาวณัฐวดี บุญนาม
2. นางสาววราภรณ์ เพ็งแก้ว
3. นางสาววิภากร นาหนองผือ
4. นายสิรภพ สระจันทร์
5. นางสาวสุธิดา คาตา

ครู
1. นางขนิษฐา ถ้าหิน
1. นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย
2. นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย

1. นางสาวดวงรัตน์ มาตย์
สาลี
2. นางสาวเนตรนภา ตุ้ยศักดิ์ดา

1. นางสาวดวงรัตน์ มาตย์
สาลี
2. นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
1. นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา ลาน้าเที่ยง
1. นายพีรศักดิ์ หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา ลาน้าเที่ยง
1. นายณภัทร สายเนตร
2. นางเพ็ญแข ค้าน้อย
1. นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
2. นายเสริมพล แสบงบาล
1. นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน
2. นายเสริมพล แสบงบาล
1. นางผาสุก บุญสร้าง
2. นายวชิรนันท์ น้อยค้าลือ

1. นางผาสุก บุญสร้าง
2. เด็กหญิงญาดารัตน์ นามา
2. นางวนิดา โพนงาม
3. เด็กหญิงนิภาพร ปะตังถาเน
4. เด็กหญิงปิ่นมณี สดศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์ ภายไธสง
6. เด็กหญิงสลักจิต วงษ์ราชสีห์
7. เด็กหญิงสุกญ
ั ญา เอี่ยมเทศ
8. เด็กหญิงอรุณี ศรีเตชะุ
9. เด็กหญิงอิสราภรณ์ ปะละกา
1. เด็กหญิงกมลวรรณ รักษาอินทร์

10. เด็กหญิงเบญจวรรณ จันเบ้า

ที่
รายการ
12 แข่งขันระบ้ามาตรฐาน ม.4-ม.6

เหรียญ
ทอง

13 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.1-ม.3

ทอง

นักเรียน
1. นางสาวขจรจิต มะลิโค
2. นางสาวนุชลิน จ้าปามูล
3. นางสาวพรพิมล อันทอง
4. นางสาววรรณวิสา สมอค้า
5. นายสิรภพ สระจันทร์
6. นางสาวสุภาพร ครยก
1. เด็กหญิงนวลจิตร ตะตินุช
2. เด็กหญิงนิตยา แสงแก้ว
3. เด็กหญิงน้าฝน ชื่นบาน
4. นายบัณฑิต ช่องวาริน

ครู
1. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
2. นายสุเมธ เชษฐา
3. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
4. นายเฉลิมชัย โคตุเคน
1. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น
2. นายสุเมธ เชษฐา
3. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว
4. นายเฉลิมชัย โคตุเคน

5. เด็กชายภานุวัฒน์ ปุระสะท้ามัง

14 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืนเมือง
(เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
15 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพืนเมือง
(เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
16 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
17 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
18 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1-ม.3
19 การเขียนโปรแกรมด้วยาษา
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
20 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
21 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
22 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.1-ม.3

ทอง

6. เด็กหญิงมณฑิตา ดวนขันธ์
7. เด็กหญิงวัชนีย์ สระจันทร์
8. เด็กหญิงศิรินนภา แสนโน
9. นายอนุชา ค้าภา
10. เด็กหญิงอภิญญา ภาระไพร
11. เด็กชายอภินันท์ จันดี
1. นางสาวสมปอง ศรีเตชะ
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน

ทอง

1. เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเตชะ

ทอง

1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน

1. เด็กหญิงจิรวรรณ มาตาเบ้า
2. เด็กหญิงจิราพร ค้าอ่อน
3. เด็กหญิงนิตยา พิมพระธรรม
ทอง 1. นางสาวชนิตา มาซา
2. นางสาวพรรณธิพา ไชยะพริง
3. นางสาวพรสวรรค์ พานนงค์
ทองแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร นาบ้ารุง
2. เด็กหญิงอัญติญา ประทาน

1. นางสุวิมล เชือเจ้าทรัพย์

ทองแดง 1. นางสาวประภัสสร วิหาร
2. นางสาวสมพร ภาวงษ์
ทองแดง 1. เด็กชายอภินันท์ จันดี
ทอง 1. นางสาวจตุรพร ผลผาสุข
เงิน 1. นางสาวณัฐวดี พลไธสง
2. นางสาววรรณภา วาลย์
มนตรี
3. นางสาววาเลนไทน์ ภูมีแกด้า

1. นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา
2. นายวิชาญ โพธิ์นอก

2. นางสาวอินทวรรณ เชือเจ้าทรัพย์

1. นางสุวิมล เชือเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ เชือเจ้าทรัพย์

1. นางจุฬาพร ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา

1. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร
1. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร

1. นางภัทราพร แสงประพันธ์
2. นางสุภา วัฒนวาทิตกุล

