
ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ พูลเกษม

ม.1 - ม.3
2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวสุดารัตน์ สงเคราะห์

ม.4 - ม.6
3 การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวตวิษิยา เอี่ยมส าอางค์
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.นายศุภณัฐ เพ็ชรก าจัด
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวเมธาพร ทองนิล
6 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงภาวินี รังสะกินนิน

(6 บท) ม.1 - ม.3 2.เด็กหญิงอุมาภรณ์ สงวนหงษ์
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภาพ ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวธนัชชา จ าลองศรี

(4 บท) ม.4 - ม.6 2.นางสาวเกล็ดพลอย จอกสถิตย์
8 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาววรวรรณ วงษ์นาป่า
9 การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ ม.1 - ม.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงสิปาง สนิทเหลือ
10  การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวณัฐกฤต ดาวล้อม

ม. - ม.3 2.นางสาววิภารัตน์ หอยสังข์
11 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กหญิงกานต์ธิดา มานหมัด

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายญาณวรุตม์ บ ารุง
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6ทอง ชนะเลิศ 1.นายกิตวรุตม์ มปณะวัสส์
3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงธวัลหทัย แสงศรีจันทร์รัตน์

ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 2.เด็กชายปภัส นุกูลกิจ
ทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 3.เด็กหญิงสริตา วิจิตรธรรมภาณี

4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวฐิติมา ทัง่ทอง
ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 2.นางสาวบุษกร ศิริเอนก
ทางคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 3.นางสาวมานิกา สังสีแก้ว

5 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวกุลจิรา งาเจือ
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 - ม.6 2.นางสาวณัฏฐธิดา ธรรมนาวรรณ

6 การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - ม.3 ทอง ชนะเลิศ 3.เด็กชายนราวิชญ์ วงศ์ส้มจีน
7 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายจิระนันท์ ช าปฏิ

โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3 2.เด็กชายวีรภัทร เทศสิงห์
8 การคณิตคิดเร็ว ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายชยุต กิจเถลิง
9 การแข่งขันซูโดกุ ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 2.นางสาวอภิสรา ทวีคูณ
10 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวฐิติรัตน์ ลาภหิรัญ

ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 2.นางสาวณัฐธิดา นพเก้า
ไปประยุกต์ใช้ ม.4 - ม.6 3.นางสาวทิพย์วรรณ แดงเพ็ง

11 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กชายชยพล สังฆะมงคลกิจ
(เอแม็ท) ม.1 - ม.3 2.นางสาวอัญศดา สุขสอน

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นายชัยวัฒน์ ชาครโกวิทย์

ม.1 - ม.3 2.นางสาวปริยากร ยั่งยืน
3.นายปีติภัทร หัตถแพทย์

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นายนวพล จรลีรัตน์
ม.4 - ม.6 2.นางสาวบุญนิชา ชาติทัต

3.นายมติ วรสิงห์
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวธรารัตน์ ศิลปแพทย์

ประเภททดลอง ม.4 - ม.6 2.นางสาวธัญชนก สืบสอน
3.นางสาวพิมพ์ทอง ปันทะรส

4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ เด็กชายกฤตภัค ใจรักษ์
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1 - ม.3 เด็กชายชาญวิทย์ อานามวงษ์

เด็กชายอิทธิกร สัมมา
5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวกาญจนาภรณ์ กองสีนนท์

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 2.นางสาวพิมพ์ธิดา อุปโคตร
3.นางสาววิภาวี ศรีคุณ

6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายกิตตินันท์ วรรณรัตน์
(Science Show) ม.1 - ม.3 2.เด็กหญิงณุวดา เนืองนิตย์

3.เด็กหญิงอภิญญา มหามาตย์
7 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นายธนกฤต แพทย์พิทักษ์

ม.4 - ม.6 2.นายนวพล จรลีรัตน์
8 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ทอง ชนะเลิศ 1.นายธนภณ สังข์ทิน

ประเภทพิชตเป้าหมาย ม.4 - ม.6 2.นายปุณณภพ ดอกยี่สุ่น
3.นายวิศรุต คณาทรัพย์

9 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงจิดาภา ฮงพานิชตระกูล

ประเภททดลอง ม.1 - ม.3 2.เด็กชายณัฐชนน เดชตระกูล
3.เด็กหญิงวรัญฑ์นิภา มนตรี

10 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กหญิงนันท์นภัส ไกรทองสุข
ม.1 - ม.3 2.เด็กหญิงปณัฑ์ชนิต ประจักษานนท์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนาราม

. 2.นายนิพนธ์ อยู่สวัสด์ิ
3.นายพชรกร สืบสอน
4.นายรามิล ปิยานุลักษณ์
5.นางสาวลลิดา นิ่มมาก

2 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวณภัทร สิริสัมพันธ์นาวา
2.นางสาวณัฐณิชา ศรีธรรม
3.นางสาวสุกัลย์ สิริพฤกษ์เสถียร
4.นางสาวสุรัตนา เข้มแข็ง
5.นางสาวเกวลิน สังข์เอียด

3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงจารว ี ไหลพิริยกุล
4 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 2.นางสาวสิรีธร  พิมพ์สิงห์
5 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงนิภารัตน ์ สุทธิวารี

2.เด็กชายภูม ิ ธนะประสิทธิพ์ัฒนา
6 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวศศิกานต์  ทองประสาร

2.นายอติเทพ  โอภาสสุริยัน
7 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวขวัญฉัตร  เผ่ือนพันธุ์

2.เด็กหญิงณัชชา  เรืองศิลป์
3.เด็กหญิงณัชชา  นาควิเชตร์
4.เด็กหญิงณัฐนรี  สมบัติบูรณ์
5.เด็กหญิงผาติรัฐ  สาโยธา
6.นางสาวศรีอารยะ  โคนา
7.นางสาวศิริญญา  ทองสม
8.นางสาวศิริวรรณ  ศิลาอาสน์
9.เด็กหญิงสุริสา  วงษ์พยัคฆ์
10.เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ทอง

8 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสวัสด์ิ
2.นางสาวฐิติรัตน ์ พราหมณ์พิทักษ์
3.นางสาวณัฏฐนิชา  จิระวงัแก้ววรวฒิุ

4.เด็กหญิงนันท์ชพร  สินสวาท
5.เด็กหญิงพราวณภัค  ทับมะโรง

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำและวัฒนธรรม



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
9 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวกมลชนก  จานันโท

2.นายกติติพฒัน์  พพิฒัน์สกลุภาคย์

3.นายชนสิษฎ ์ ค ามา
4.นางสาวชลธร  เรืองสมบัติ
5.นายชโนทัย  พันธสอน
6.นางสาวณัฐชา  วงค์แววดี
7.นางสาวณัฐริกา  รัตนวงษ์
8.นายณัฐวุฒิ  ทองจันทา
9.นายธนพงศ์  พาทีทิน
10.นางสาวปราณปรียา  จติรามาศ

11.นายปฤษฎ ์ ประเศรษโฐ
12.นางสาวปาณิสรา  จันทร์แดง
13.นายพงษ์โชติ  ทังสฤดี
14.นางสาวพัชรมัย  สติมานนท์
15.นายรัชพล  คงมั่น
16.นางสาวสุชานุช  ครองธรรม
17.นางสาวสุภาพร  สมุห์โคกสูง
18.นายอุดมทรัพย ์ ตัญกาญจน์
19.นางสาวเปรมมาตา  อรุณสิงคะ
20.นายเมธัส  ส าราญสุข

10 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวชนม์ชนก  อานามวงษ์
2.เด็กหญิงศศิ  แจ้งเขว้า
3.เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเส็ง
4.นางสาวอมรรัตน ์ ภูจตุรัส
5.เด็กชายเอกสิทธิ ์ ผกาหอม

11 การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวจิราภรณ์  ลีสุริยาภรณ์
2.นายธนภัทร  อนุฤทธิรั์งสี
3.นายนิภัทร์  เจริญลาภ
4.นางสาววรนิษฐา  ปิงวัง
5.นางสาววารุณี  ไข่แก้ว



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายนพกร  จินดา

ม.1-ม.3 2.เด็กชายศิวัฒน ์ มัดรอ
2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทอง ชนะเลิศ 1.นายกริช  ประสิทธิเวช

ม.4-ม.6 2.นายณัฐพงศ์  ชิตเจริญ

ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวณัชชา  สมรรถการ

2.นางสาววชิราภรณ์  เหมินทสูตร
3.นายศิวกร  มิสมากร

2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงนฤภร  สุนทร
2.เด็กหญิงพิจิตรา  ลาภหิรัญ
3.เด็กหญิงวีรยา  อยู่เกษม

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวธิดารัตน ์ ข าวงษ์

2 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงดวงกมล  วุฒิสันต์
3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4 - ม.6ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายพงษ์เพชร  พูดเพราะ
4 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นายกิตติพันธ ์ เจริญนาน

2.นายคุณานนท ์ เฉลิมโรจน์
3.นายจักรดุลย ์ นวลน้อย
4.นางสาวชนินาถ  สุนทวนิค
5.นางสาวฐาปณี  โชติช่วง
6.นางสาวเจนจิรา  สัมโย

5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่  ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน ์ คล่องกิจกล
ประเภทหญิง ม.1 - ม.3

6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน ์ คล่องกิจกล
ประเภทหญิง ม.1 - ม.3

7 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  มุติยารมย์
ประเภทหญิง ม.1 - ม.3

8 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตา  มุติยารมย์
ประเภทหญิง ม.1 - ม.3

9 การแข่งขันเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ม.1 - ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุเดช  อดทน
10 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงจนิห์จฑุา  ตันธราพรฤกษ์

2.เด็กหญิงชุติกาญจน ์ คล่องกิจกล
3.เด็กชายภูรี  ภิรมย์ภักด์ิ
4.เด็กชายอรรถพล  ศักด์ิอุดมเดช
5.เด็กชายอาณัติ  กิจวิรัตน์
6.เด็กหญิงแก้วตา  มุติยารมย์

11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวชนินาถ  สุนทวนิค
ประเภทหญิง ม.4 - ม.6

12 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวฐาปณี  โชติช่วง
ประเภทหญิง ม.4 - ม.6

13 การแข่งขันเด่ียวระนาดทุม้ ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายกรฤทธ ์ สูญทุกข์

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
14 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงกมลชนก  หรทึก
15 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวฐาปณี  โชติช่วง

ประเภทหญิง ม.4 - ม.6
16 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ่งจินดา

2.เด็กหญิงพิชญดา  พรมเมืองยอง
3.เด็กหญิงสกุลกาญจน ์ ขุนทอง
4.เด็กหญิงสุขภวัทจ ์ บึงกระเสริม
5.เด็กหญิงสุพรรษา  นวลกสิ
6.เด็กหญิงอินทิรา  กิจวิรัตน์
7.เด็กหญิงอุดมพร  นามซุย
8.เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ละม่อม

17 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวณิชกานต์  พาลึก
2.นางสาวธนัชพร  เฟือ่งเกษม
3.นางสาวปพิชญา  เป็ดแก้ว
4.นางสาวปัณณภัสร์  ศิลาอาศน์
5.นางสาวปุณญิศา  สุเนตร
6.นางสาวพลอยชมพ ู ผิวสะอาด
7.นางสาวสิรภัทร  ทองปาน
8.นางสาวอภิชญา  มิ่งจันทร์

18 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นางสาวชนกนันท์  สังข์เอียด
2. นางสาวณัฐกานต์  มงคลค า
3. นายธนชัย  ภักดี
4. นายธนโชติ  คุณยศยิ่ง
5. นายธันยา  นวลงาม
6. นางสาวบุญญา  ใจกล่ า
7. นางสาวผกามาส  บิสสุริ
8. นายสรศาสตร์  บัวทอง



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ทอง ชนะเลิศ 1.นายกิตติเดช  สุรรัตน์

(Impromptu Speech) ม.4 - ม.6
2 การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1 - ม.3ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงขวัญชนก  รอดพิเศษ

2.เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
3.เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา
4.เด็กหญิงสุธาสิน ี แสงไทย
5.เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา

3 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ทอง ชนะเลิศ 1.นายฐิติวัฒน ์ ลีฬหสกุลชัย
(ครอสเวิร์ด) ม.1 - ม.3 2.เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์

4 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ทอง ชนะเลิศ 1.นายสุเมธ  อัศวสถิตยทิพย์
(ครอสเวิร์ด) ม.4 - ม.6

5 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวจิตสุภา  หงษ์เงิน
2.นางสาววนิชา  ครุฑฟัก

6 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 - 
ม.3

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวสุธาสิน ี พรหมสัมฤทธิ์
7 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวพัชรินทร์  สิงหพันธ์
8 การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4 - ม.6ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวชลลดา  ตรีวรกุลชัย

2.นางสาวณัฐมล  สพโชค
3.นายปรภัทร  วิสัยงาม
4.นางสาววรรณพร  สังข์ศรี
5.นางสาวอริสา  สมิท

9 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรพต
2.เด็กหญิงอุษณีย ์ ข าคล้าย

10 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาววราภร  เวชกุล
11 การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีน ม.4 - ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.นางสาวปรายฝน  วงษ์ศิริ

2.นางสาวผอบรัตน ์ อิงขนร

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
1 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ทอง ชนะเลิศ 1.นายธนพงศ์  หงษ์บิน

ม.4 - ม.6 2.นางสาวสุพิชญา  หมื่นนุช
2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ทอง ชนะเลิศ 1.นายภัทรพล  แสวงหาทรัพย์

ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 - ม.6 2.นายรุจดนัย  ไชยรักษ์
3.นายอนุพงษ์  สงวนหงษ์

3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายธนพัฒน ์ ทองทา
จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 2.เด็กชายพัฒนศักด์ิ  ทองฟัก

4 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ทอง ชนะเลิศ 1.นายธีรภัทร์  มานะมิ่งมงคล
จากคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6 2.นายสุรเชษฐ์  บุญครอง

5 การแข่งขันการสร้าง Webpage ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายธาวิต  ถนอมสิน
ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3 2.เด็กชายพีรพันธ ์ สถิตวิภารวงศ์

6 การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นายทวัต  สุริโย
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6 2.นายธนกฤต  จิตรสถาพร

7 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายฐากูล  ท่าพริก
(2D Animation) ม.1 - ม.3 2.เด็กชายรัฐ  หัตถาพงษ์

8 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กชายพฤฒพงศ์  งาเจือ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 2.เด็กหญิงวรวลัญช ์ ดวงใจ

9 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวกนกวรรณ  วรรณคุณ
ม.4 - ม.6 2.นายฐิติวุฒิ  ดุงแผ้ว

10 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1.เด็กหญิงอรญา  ศรีผูย
(Comic Strip) ม.1 - ม.3 2.เด็กหญิงอรัชพร  มงคลสิทธิ์

11 การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับพืน้ฐาน ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์
2.เด็กชายธนภัทร  โตวินัต
3.เด็กชายพงศกร  รัตนเพ็ญ

12 การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับกลาง ม.1 - ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข
2.เด็กชายทินภัทร  ศรีค าแหง
3.เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล

13 การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับกลาง ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวทิพย์วรรณ  เฟือ่งเกษม
2.นางสาวมธุรดา  โลหะทัต
3.นางสาวศุภิสรา  สุนทรศักด์ิลาภ

สรุปผลกิจกรรมแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี



ล ำดบั รำยกำร เหรียญ อันดบั นักเรียน
14 การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง ม.1 - ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายจิตติพัฒน ์ ประเสริฐ

2.นายตุลธร  สุริโย
3.เด็กหญิงเพรียวรินย ์ เมธีพนัธพงษ์

15 การแข่งขันหุน่ยนต์ระดับสูง ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวตรีภาพร  นารถอุดม
2.นางสาวธนสรณ์  หินด า
3.นางสาวบุญญิสา  เพชรดี

16 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ทอง ชนะเลิศ 1.เด็กชายภรพิชัย  บุญยั่งยืน
ในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 2.เด็กชายรัฐภูม ิ ทองจันทร์

3.เด็กชายศุภกฤต  ไปปลอด
17 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1.นายชาญเดช  แช่มช้อย

2.นายธีรพงศ์  สืบวงศ์
3.นายศุภกรณ์  ผิวสะอาด

18 การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพือ่สุขภาพ ทอง ชนะเลิศ 1.นางสาวชนิตา  กล่ินสุนทร
 ม.4-ม.6 2.นางสาวปาณิสรา  รัตนธรรม

3.นายรามิล  แจ่มจ ารัส
19 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงณัชชา  หิรัญรัตน์

2.นางสาวณัฐมนต์   เจริญสุข
3.เด็กหญิงสิริวิมล  ศิริฆนพัฒน์

20 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญกิจ
เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 2.เด็กหญิงสุชาธิณี  ศรีวารีรัตน์

3.เด็กหญิงสุภัททา  วิสุทธิแพทย์
21 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1.นางสาวกรกนก  บุญอบ

เคร่ืองเคียง ม.4-ม.6 2.นางสาวธณภร  รัตนวงษ์
3.นายศุภชัย  สามัญ















1. เด็กหญิงชุติกาญจน ์ คล่องกิจกล

1. เด็กหญิงชุติกาญจน ์ คล่องกิจกล


