
ผลการแขง่ขนั  

งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ปีการศกึษา 
2561 ระดบัเขตพื้นทีก่ารศกึษา สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

ณ สหวทิยาเขตชลบุรี เขต1 

ระหวา่ง วนัที ่1-3 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

ผลการแขง่ขนัการงานอาชีพ 

 
- การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3    ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒ 

นกัเรียน    1. เด็กหญงิณฤด ี  นิสสยัสุข  

2. เด็กหญงินทัธมน   ดวงโพธิพ์มิพ์  

3. เด็กหญงิสุจติรา   วศิาลสุวรรณกร 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 



- การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6    ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. นางสาวนุจรนิทร์   ค ามาพล 

2. นางสาวลลติา   สุระแสง 

3. นางสาววาสนา  บวัทอง 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

- การแขง่ขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกัสด เครือ่งเคยีง ม.1-ม.3 ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน    1. เด็กชายพชัรพล  ไทยเจรญิ 

2. เด็กหญงิพชิญาภา  คณุมี 

3. เด็กหญงิมุฑติา  ทองสวา่ง 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 



- การแขง่ขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผกัสด เครือ่งเคยีง ม.4-ม.6 ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน    1. นางสาวจารวุรรณ  หงษ์ชยั 

2. นางสาวธญัสนีิ  อุทเีพ็ญถระกุล 

3. นางสาวศยามา  เป่ียมสมัฤทธิ ์

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

- การแขง่ขนัท าอาหารคาวหวานเพือ่สขุภาพ ม.1-ม.3  ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. เด็กหญงิชุตกิาญจน์   ปญัญาม ี 

2. เด็กหญงิปุณณภา   มณีด ารงกจิ 

3. เด็กหญงิอภสิรา  มณีวเิศษเจรญิ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 



- การแขง่ขนัท าอาหารคาวหวานเพือ่สขุภาพ ม.4-ม.6  ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. นางสาวปานวาด  ปานเกดิ  

2. นางสาวสุชาดา  ดาวมหาราช 

3. นางสาวอาทติยา  ศรีพระนาม 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

ผลการแขง่ขนัคอมพวิเตอร์ 

- การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตูนเรือ่งส ัน้ (Comic Strip) ม.1-ม.3    ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน    1. เด็กชายภาดล   พมิสวรรค ์

2. เด็กชายเจษฎา  กีระตสิุนทร 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 



- การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตูนแอนิเมช ั่น (2D Animation) ม.1-ม.3   ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน    1. เด็กหญงิณิชนนัทน์   เล็กคง 

2. เด็กชายปารเมษฐ์   มงคลนิธวิชัร์  

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

- การแขง่ขนัการออกแบบสิง่ของเครือ่งใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3  ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน    1. เด็กชายณฎัฐพชัร   พูลศริ ิไล 

2. เด็กชายวรพล   สติานนท์ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

 

 



- การแขง่ขนัการออกแบบสิง่ของเครือ่งใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6  ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. นายกนัตพฒัน์   จรรยาวฒันานนท์ 

2. นายชลติ  ปทมุเมือง 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

- การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3    ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทองแดง 

นกัเรียน    1. เด็กชายชนิพฒัน์  สงัข์ลติ 

2. เด็กชายอภชิติ  เลาลอ้ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

 

 



- การแขง่ขนัการสรา้ง Motion Infographic ม.4-ม.6     ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทองแดง 

นกัเรียน    1. นายธนาธปิ  หลนิ 

2. นายเนตภิูม ิ  จรพภิพ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

- การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3   ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. เด็กหญงิชญาดา   หอมนาน 

2. เด็กชายสริวชิญ ์  กลิน่ด ี

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

 

 



- การแขง่ขนัการตดัตอ่ภาพยนตร์ ม.4-ม.6       ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. นางสาวฉนัทลกัษณ์  ประวตังิาม 

2. นางสาวพลอย  วีระธรรมเสรีกุล  

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเสาวลกัษณ์   วานิช 

2. นางสาวอภษิฎา  พนัธุ์ประเสรฐิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการแขง่ขนัภาษาตา่งประเทศ  (องักฤษ) 

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

นกัเรียน   1. นางสาวเพ็ญทพิย์  เพ็งขนัธุ์ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวเพ็ญประภา  แกว้นิน 

 

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

นกัเรียน   1. เด็กหญงิธญัจริา  สุวฒันพนัธ์ุุกุล 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวเพ็ญประภา  แกว้นิน 

 

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

นกัเรียน   1. นางสาวกนัย์  กล ่าฉว ี

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวดวงจนัทร์  ค าเกต ุ

 

 



- การแขง่ขนัละครส ัน้ภาษาองักฤษ (Skit) ม.4-ม.6     ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน    1. นางสาวกตญัญตุา  ลปิิกรณ์ 

2. นางสาวญานิศา  แซเ่ตยีว 

3. นางสาวรมดิา  ตญัญะสทิธิ ์

4. นางสาวสุทธดิา  จามรศาสตร์ 

5. นางสาวเมธนีิ  ค าหงษา 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวน ้าทพิย์  ศรีชะนะ 

2. นางสาวเพ็ญประภา  แกว้นิน 

- การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.1-ม.3     ไดร้บัรางวลัระดบั  เขา้รว่ม 

นกัเรียน    1. เด็กชายวงศ์ชยตุม์  คงธนจริะปญัญา 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวน ้าทพิย์  ศรีชะนะ 

 

 

 



- การแขง่ขนั Multi Skills Competition ม.4-ม.6     ไดร้บัรางวลัระดบั  เขา้รว่ม 

นกัเรียน    1. นายณฐันนท์  หวงักติตกิาล 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวเพ็ญประภา  แกว้นิน 

- การแขง่ขนัตอ่ศพัท์ภาษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ม.1-ม.3     ไดร้บัรางวลัระดบั  เขา้รว่ม 

นกัเรียน    1. เด็กชายกฤษฎิ ์ สาลีเพ็ง 

2. เด็กหญงิบณัฑติา  ศริโิภค 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวดวงจนัทร์  ค าเกต ุ

2. นางสาวน ้าทพิย์  ศรีชะนะ 

 

- การแขง่ขนัตอ่ศพัท์ภาษาองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ม.4-ม.6     ไดร้บัรางวลัระดบั  เขา้รว่ม 

นกัเรียน    1. นายธรีะพนัท์  ปญัญาเลศิศรทัธา 

ครูผูฝึ้กซอ้ม  1. นางสาวน ้าทพิย์  ศรีชะนะ 

 

 



ผลการแขง่ขนัภาษาตา่งประเทศ (จีน) 

- การแขง่ขนัเลา่เรือ่งจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6     ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑ 

นกัเรียน   1. นางสาวปภานนั  กติตกิรเศรษฐ์ 

2. นางสาววานิสา  แสนดวง 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นายChen   Haibin 

2. นายYU   XIAOPING 

- การแขง่ขนัละครส ัน้ภาษาจีน ม.4-ม.6      ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน   1. นางสาวธญัลกัษณ์  บุญดเิรก 

2. นายภาณุเดช  เราจนานนท์ 

3. นางสาวมนสันนัท์  พชัรพรยศ 

4. นางสาวสุชาดา  กอ่เกียรตวินิช 

5. นางสาวอนญัญา  บุนนาค 

 



ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางBai   Xue 

2. นายYU   XIAOPING 

 

- การแขง่ขนัเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6     ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน   นายวชริวชิญ์  แซโ่งว้ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม นายChen   Haibin 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการแขง่ขนักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- การประกวดยุวบรรณารกัษ์สง่เสรมิการอา่น ม.1-ม.3    ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒ 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิชุตญิา  ว่อ่งไว 

2. เด็กหญงิณฏัฐธดิา  สวา่งเนตร 

3. เด็กหญงินารา  ยิม้ชืน่ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวเชญิชญา  ทดัธนพนัธ์  

2. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม 

- การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3      ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิธดิาเนตร  ศรีนพชยั 

2. เด็กหญงิธมีา   บุญดเิรก 

3. เด็กหญงินิษา  บุญอทิธเิลศิ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวเชญิชญา  ทดัธนพนัธ์  

2. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม 



- การประกวดหนงัสอืเลม่เล็ก ม.4-ม.6      ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน   1. นางสาวกชัฐ์ญาพรรณ  เกา 

2. นางสาวธนรกัข์  ธนชยัสทิธิ ์

3. นางสาวนิชานนัท์   โชคเจรญิลกัษณ์ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวเชญิชญา  ทดัธนพนัธ์  

2. นายทชัธรรม  ชาวไร ่

 

 

ผลการแขง่ขนัศลิปะ-ดนตร ี

- การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3    ไดร้บัรางวลัระดบั  เหรยีญทอง 

นกัเรียน   เด็กหญงิมนสันนัท์  สุขสวสัดิ ์

ครูผูฝึ้กซอ้ม นางสาวรณาทติ  สุดประเสรฐิ 

 



ผลการแขง่ขนัคณิตศาสตร์ 

- การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3       ไดร้บัรางวลัระดบั   เขา้รว่ม 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิธญัจริา  ประภากมล 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวสุนิสา  ดบีาง 

- การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3     ไดร้บัรางวลัระดบั   เขา้รว่ม 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิสริยิากร  มงคลธรรมกุล  

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นายนฐัวุฒ ิ บ ารุงเพชร 

- การแขง่ขนัซูโดกุ ม.1-ม.3        ไดร้บัรางวลัระดบั   เขา้รว่ม 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิวนัเพ็ญ  ทองเย็น 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวสุนิสา  ดบีาง 

 

 

 

 



ผลการแขง่ขนัภาษาไทย 

- การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.1-ม.3      ไดร้บัรางวลัระดบั   เขา้รว่ม 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิชุตกิาญจน์  อธริศัมีวรกลุ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวนฤมล  น้อยชว่ย 

- การแขง่ขนัคดัลายมอืสือ่ภาษาไทย ม.1-ม.3     ไดร้บัรางวลัระดบั   เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน   1. เด็กหญงิณิชาพร  เนคมานุรกัษ์ 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวนฤมล  น้อยชว่ย 

 

 

 

 

 

 



ผลการแขง่ขนัวทิยาศาสตร์ 

- การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดษิฐ์ ม.1-ม.3    ไดร้บัรางวลัระดบั   เหรยีญเงนิ 

นกัเรียน   1. เด็กหญงินทัธมน   ดวงโพธิพ์มิพ์  

2. เด็กชายสุพนินัทน์  งามสงา่ 

3. เด็กหญงิอรชพร  สรอ้ยสน 

ครูผูฝึ้กซอ้ม 1. นางสาวอรณิชชา  สายนาค 

2. นายอภนินัท์  หล าเนียม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


