สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ สพม.ตาก กลุ่ม 2
วันที่ 14 – 15 กันยายน 2561
ที่
1

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

ประเภท/กิจกรรม
คัดลายมือสื่อภาษาไทย

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.นิธวิ ัฒน์ มีเงิน

ครูผู้ควบคุม
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

2

คัดลายมือสื่อภาษาไทย

ม.4 – 6

เดี่ยว

นางสาวรัชวิภา จันทมนทล

นางปราณีต คาน่าน

3

วรรณกรรมพิจารณ์

ม.4 – 6

เดี่ยว

นางสาวชลิตา แสงจันทร์ไทย

นางปราณีต คาน่าน

4

พินิจวรรณคดี

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.พาขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

5

พินิจวรรณคดี

ม.4 – 6

เดี่ยว

นางสาวศิริวรรณ เมืองคาดี

นางปราณีต คาน่าน

6

เรียงร้อยถ้อยความ

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.ณัฐนิช สมัครกสิการ

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

7

เรียงร้อยถ้อยความ

ม.4 – 6

เดี่ยว

นางสาวฉัตรชฎากรณ์ ปันดิ

นางปราณีต คาน่าน

ผลการแข่งขัน
คะแนน 85.00
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 75.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 9
คะแนน 65.00
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 7
คะแนน 77.50
เหรียญเงิน
อันดับที่ 3
คะแนน 73.50
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 79.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 10
คะแนน 72.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 9

ที่
8

ประเภท/กิจกรรม
ท่องอาขยานทานองเสนาะ

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.อังคณา ราษฎร์สุขใจ

ครูผู้ควบคุม
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

9

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ช.ปฏิพัทธ์ เผือกบุญเกิด
2. ด.ญ.ฮามีดา เจียรศิริสมบูรณ์

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

10

โคลงสี่สุภาพ

ม.4 – 6

ทีม 2 คน

1. นางสาวภิมนพัฒน์ เนียมแท่น
2. นางสาวจิดาภา ภาชนะ

นางปราณีต คาน่าน

11

ต่อศัพท์ภาษาไทย

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ญ.พรฟ้า ลาภก่อเอกสุข
2. ด.ญ.พิชญา สุจนะ

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

12

ต่อศัพท์ภาษาไทย

ม.4 – 6

เดี่ยว

นายไพรัช ทวีพรสวรรค์

นางปราณีต คาน่าน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.จินดา โพธิ์ประสพโชค

นางสาวจิราภรณ์ พรมวิหาร

14

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.4 – 6

เดี่ยว

นายธนวันต์ แซ่โอ้ว

นางสาวจิราภรณ์ พรมวิหาร

15

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ช.ณัฏฐ์ นุรังษี
2. ด.ช.ภาคภูมิ หนูหน่าย

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล
นางสาวจิราภรณ์ พรมวิหาร

13

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขัน
คะแนน 62.00
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 11
คะแนน 77.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 11
คะแนน 72.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 7
คะแนน 77.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 8
คะแนน 80.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 6
คะแนน 32.00
เข้าร่วม
อันดับที่ 14
คะแนน 6.00
เข้าร่วม
อันดับที่ 16
คะแนน 59.00
เข้าร่วม
อันดับที่ 17

ที่
16

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

ระดับชั้น
ม.4 – 6

ประเภท
เดี่ยว

17

การแข่งขันซูโดกุ

ม.1 – 3

18

การแข่งขันซูโดกุ

ม.4 – 6

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์

ม.1 – 3

20

เครื่องบินพลังยางประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ

ม.1 – 3

21

เครื่องบินพลังยางประเภท
บินนาน
เพลงคุณธรรม

19

22

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รายชื่อนักเรียน
นางสาวพรทิพา กันทา

ครูผู้ควบคุม
นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

เดี่ยว

ด.ช.ธีรภัทร์ เนตรแก้ว

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

เดี่ยว

นางสาวสุรดี ศรียี่พุง

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

ทีม 3 คน 1. ด.ญ.กนกวรรณ จันทฤกษ์
2. ด.ญ.ภิญญดา วีระธนเกียรติ
3. ด.ช.โมฮัมมัดอาซัด พิมพ์ธนานัตน์
ทีม 2 คน 1. ด.ช.ปิลันธุ์รุจฬ์ ไชยนอก
2. ด.ช.ชินดนัย ญาณธีระ

1. น.ส.สีออน ตาเรือนสอน
2. นางสาวเรณู แก้วนารี

ม.1 – 3

ทีม 2 คน 1. ด.ช.ธนากร แสงจันทร์ไทย
2. ด.ช.ธนวุฒิ กิมเกถนอม

1. น.ส.สีออน ตาเรือนสอน
2. นางสาวเรณู แก้วนารี

ม.1 – 3

ทีม 5 คน 1. ด.ญ.ณัฐฐาณีรนุช ทัศมาลี
2. ด.ญ.ศศิธร วินิจสร
3. ด.ญ.วรรษชล ไม้สน
4. ด.ญ.ภรภัทร เด่นเกศินีล้า
5. ด.ญ.บุษกร เพชรคีรีรัฐ

1. นางประไพ พันธุ์ดี
2. นางสาวม่านไท นิ่มน้อย

1. น.ส.สีออน ตาเรือนสอน
2. นางสาวเรณู แก้วนารี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 76.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 6
คะแนน 75.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 6
คะแนน 80.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 7
คะแนน 68.00
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
คะแนน 85.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
คะแนน 78.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 4
คะแนน 89.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 6

ที่
23

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ประเภท/กิจกรรม
ภาพยนตร์สั้น

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 5 คน 1. ด.ช.ธาดาพงศ์ แหงมงาม
2. ด.ช.ณัฐภัทร ใจยอด
3. ด.ช.อลงกรณ์ ภูเวียง
4. ด.ญ.ณัฐนันท์ นฤภัย
5. ด.ญ.รักษณาลี แซ่หมี
ทีม 2 คน 1. ด.ช.วิษณุ ศิริชาติ
2. ด.ญ.ณิชนันท์ ปินตาถา

ครูผู้ควบคุม
1. นายธงชัย ล้านคา
2. นายเกียรติศักดิ์ สีขาว

24 สุขศึกษาและพล ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศึกษา

ม.1 – 3

25

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา

ม.4 – 6

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.พิมลพรรณ รุกขสวรรค์

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

27

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์

ม.4 – 6

เดี่ยว

น.ส.สุวภัทร แก้วมา

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

28

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.กนกพร

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

29

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ม.4 – 6

เดี่ยว

นางสาวนภัสร สายทองแท้

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

26

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)

นายวินัย ใจยอด

ทีม 2 คน 1. นายกิตติพิชญ์ พันธุ์ณรงค์
นายวินัย ใจยอด
2. นางสาวกัญญาพัชร วงษ์วิจิตร

ผลการแข่งขัน
คะแนน 87.80
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
คะแนน 63.00
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 4
คะแนน 83.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 3
คะแนน 78.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 6
คะแนน 83.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 7
คะแนน 84.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 6
คะแนน 84.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 8

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
30 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.วงศพัทธ์ จิตอารีย์รัตน์

ครูผู้ควบคุม
น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

31

การแข่งขันเขียนภาพไทย
สีเอกรงค์

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.พลอยชมพู แผ้วสาสน์

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

32

การสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ญ.ราเซีย ธันยมนย์

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ช.เขตโสภณ ตาเรือนสอน

น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ

เดี่ยวระนาดเอก

ม.1 – 3

เดี่ยว

นางสาวมัลลิกา อินหลวง

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

33
34

ศิลปะ (ดนตรี)

2. ด.ญ.ปวันพัสตร์ ภูผากัมปนาท

35

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งชาย

ม.4 – 6

เดี่ยว

ด.ช.ภัคพล อินหลวง
เล่นดนตรีประกอบ
ด.ช.พิชากร ศิริวัฒน์
ด.ช.ตติยา วงษ์ประเสริฐ
ด.ช.เกริกพล อ้นอยู่

36

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุงหญิง

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.กัลยรัตน์ วงค์มนัสวี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 76.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 3
คะแนน 70.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
คะแนน 75.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 4
คะแนน 80.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 11
คะแนน 85.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

คะแนน 87.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 4
คะแนน 83.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
37 ศิลปะ (ดนตรี) การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุงหญิง

ระดับชั้น
ม.4 – 6

ประเภท
เดี่ยว

38

ม.4 – 6

เดี่ยว

การแข่งขันขับร้องเพลง
สากลหญิง

รายชื่อนักเรียน
นางสาวจารุกิตติ์ จาริกคีรี

ครูผู้ควบคุม
นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

นางสาวนีรปาล นับพรอันเลิศ

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 80.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 6
คะแนน 94.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)

39

การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง

ม.1 – 3

40

การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ม.4 – 6

เดี่ยว

ด.ญ.วิลาสินี พรมวราภรณ์

ทีม 3-6คน 1. นายพิริยากร ศิริวัฒน์
2. นายรัชกาล วันดี
3. นายกิตติพศ พันธุ์ณรงค์
4. นายแทนไท
5. นางสาวสโรชชา วสุธานที
6. นางสาวอภิสรา เวชสุวรรณ

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

1. นายฉัตรดนัย เรือนใจดี
2. นายกัมปนาท อุดทา

คะแนน 94.30
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนน 87.60
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
41 ศิลปะ (ดนตรี) การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม

42

ศิลปะ
(นาฏศิลป์)

ราวงมาตรฐาน

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ม.1 – 3

ประเภท
ทีม 8-12
คน

รายชื่อนักเรียน
1. ด.ช.ปุณณภัทร์ ชัยมานันท์
2. ด.ช.ตติยา วงษ์ประเสริฐ
3. ด.ช.ภัทร ชูยิ้ม
4. ด.ช.ภัคพล อินหลวง
5. ด.ช.พิชากร ศิริวัฒน์
6. ด.ช.นพพร ดรรชนีนามชัย
7. ด.ช.กรินทร์ ลี่วัฒนายิ่งยง
8. ด.ช.อัชวินทร์ จริญญากูล
9. ด.ช.เรวัต พรใหม่ดารง
10. ด.ช.ชวลิต จินรัตนมณี
11. ด.ญ.ชนิศา แซ่จ๋าว
12. ด.ญ.ปฏิญญา ธาดาพงศ์

ทีม 10 คน 1. ด.ช.พงศพร วงษ์แก้ว

2. ด.ช.จิรศักดิ์ บุญศรี
3. ด.ช.ธนพนธ์ ชัยดี
4. ด.ช.ภาคิน พนมประทีป
5. ด.ช.ณัฐวรรธน์ ทรัพย์ฤศาล
6. ด.ญ.พรธวัล ทิพโสต
7. ด.ญ.ภคพร พัทยาวรรณ
8. ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พงษ์สานต์คีรี
9. ด.ญ.เชวารา
10. ด.ญ.สุพิชญา เวียงลอ

ครูผู้ควบคุม
1. นายฉัตรดนัย เรือนใจดี
2. นายอิสราพงศ์ ต๊ะพรม

ผลการแข่งขัน
คะแนน 88.80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)

1. นางประไพ พันธุ์ดี
2. น.ส.พจมาศ แสนยาเจริญกุล
3. น.ส.ทินมณี ยอดมหาวรรณ

คะแนน 82.33
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)

ที่
กลุ่มสาระ
43 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันกระทง
ดอกไม้ธูปเทียน
แพ

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
ทีม 6 คน

44

การแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ

ม.4 – 6

ทีม 6 คน

45

การจัดสวนถาด
แบบชื้น

ม.1 – 3

ทีม 3 คน

46

การจัดสวนแก้ว

ม.4 – 6

ทีม 3 คน

47

การแข่งขัน
ทาอาหารน้าพริก
ผักสดและเครื่อง
เคียง

ม.1 – 3

ทีม 3 คน

รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวศศิธร แซ่ว่าง
2. ด.ญ.กันต์ฤทัย อยู่มา
3. ด.ญ.ณัฐวิภา พรหมทา
4. ด.ญ.อภิชญา ธนเจริญจิตร
5. ด.ญ.ญาดากร เกตุพงษ์พันธ์
6. ด.ญ.เกวลิน ลังกาวงศ์
1. นางสาวกฤติกา จันสุขสวัสดิ์
2. นางสาวกัญญารักษ์
3. นางสาวนิรชา อยู่มีคง
4. นางสาวสุดที่รัก อุ่นใจ
5. น.ส.ธารวิมล จันทร์พรหมมา
6. นายทักษ์ดนัย ดอมดอม
1. ด.ญ.ขวัญจิรา สิทธิมา
2. ด.ญ.พรนภัส สะสมสิน
3. ด.ญ.ตระการตา จ้าว
1. นางสาวอาชา
2. นางสาวรัตติกาล สกุลเดียว
3. น.ส.บุญญรัตน์ ฉัตรพงศ์เจริญ
1. ด.ญ.พนารัตน์ แซ่จาง
2. ด.ญ.ประภาวดี ดวงตา
3. ด.ญ.อนัญญา ขวัญกิจพณิชย์

ครูผู้ควบคุม
1. นายพรศักดิ์ แสนใส
2. นางสาวกาญจนธัช วังสุข
3. น.ส.กมลวรรณ อ้ายจุ้ม

ผลการแข่งขัน
คะแนน 81.90
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

1. นายพรศักดิ์ แสนใส
2. นางสาวกาญจนธัช วังสุข
3. น.ส.กมลวรรณ อ้ายจุ้ม

คะแนน 89.50
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

1. นายอัจฉริยะ แสงราช
2. น.ส.รุ้งตะวัน เรืองวงค์

คะแนน 82.40
เหรียญทอง
อันดับที่ 7
คะแนน 83.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 8
คะแนน 90.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 6

1. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกัน
2. นายอัจฉริยะ แสงราช
1. นางสาวอิศรา ปันทะวัง
2. น.ส.รุ้งตะวัน เรืองวงค์

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
ระดับชั้น
48 การงานอาชีพและ การแข่งขันทาอาหารน้าพริก ม.4 – 6
เทคโนโลยี
ผักสดและเครื่องเคียง
(การงานอาชีพ)
49
การแข่งขันทาอาหารคาว
ม.4 – 6
หวานเพื่อสุขภาพ

ประเภท
ทีม 3 คน

50

2. นายชาญณรงค์ ธรรมสกุลพานิช

3. นางสาวบุญญิสา สิสาธิกรณ์
1. ด.ช.ณัชพล คุณาพรม
2. ด.ญ.เพลินตา เจริญผล

ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวอิศรา ปันทะวัง
2. น.ส.รุ้งตะวัน เรืองวงค์
1. นางสมานใจ อ้ายจุ้ม
2. นายณัฐพล มีเงิน

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

51

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น(2D Animation)

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ช.พัสกร พัชรเรืองแสง
2. ด.ช.จตุภัทร ทิศกุลสว่าง

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน สุขแว่น

52

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ม.4 – 6

ทีม 2 คน

1. นายชาญนเรศ ธรรมสกุลพานิช

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางชนวรรณ จันทร์ขาว

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ช.กษิดิศ สามัคคีก่อสกุล

2. ด.ช.อานัส จรัสพงศ์นารี

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางชนวรรณ จันทร์ขาว

การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor

ม.1 – 3

ทีม 2 คน

1. ด.ช.ตูยะ ตะติ
2. ด.ช.สิงห์

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางชนวรรณ จันทร์ขาว

53

54

คอมพิวเตอร์

ทีม 3 คน

รายชื่อนักเรียน
1. นายเอกราช จินรัตนมณี
2. น.ส.กัลยารัตน์ จริญญากูล
3. นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ฟ่าน
1. นายนครินทร์ ใจคา

2. นายภูมิปัญญา ธนเจริญจิตร

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน สุขแว่น

ผลการแข่งขัน
คะแนน 91.60
เหรียญทอง
อันดับที่ 4
คะแนน 94.10
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 77.33
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
คะแนน 62.30
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 7
คะแนน 70.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 10
คะแนน 95.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)
คะแนน 89.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)

ที่
55
56

กลุ่มสาระ
คอมพิวเตอร์

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันการสร้าง Web
Applications

ระดับชั้น
ม.4 – 6

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 2 คน 1. นายไอศูรย์ ไชยสุวรรณ์
2. นายจักรพรรดิ ยอดเรือน

ครูผู้ควบคุม
1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน สุขแว่น

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์

ม.4 – 6

ทีม 2 คน 1. นายกองทัพ คงดี
2. นายซามิบู

1. นายกังวาน สิทธิมา
2. นางชนวรรณ จันทร์ขาว

57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)

ม.4 – 6

เดี่ยว

นางสาวกุลจิรา ขวัญอาชากุล

Miss Sydney Johnson

58

การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling)

ม.4 – 6

เดี่ยว

นายณฐภัทร อิสสะรีย์

นางสาวชนิดาภา วันแก้ว

59

การแข่งขัน Multi Skills
Competition

ม.1 – 3

เดี่ยว

ด.ช.ธราธร ดุษฎีวงศ์สกุล

นางวัลภา จิรกุลธรวณิช

60

การแข่งขัน Multi Skills
Competition

ม.4 – 6

เดี่ยว

น.ส.สุรางคนา ณ ป้อมเพ็ชร์

นางพรทิพย์ ภู่เพ็ง

61

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ

ม.4 – 6

ทีม 5 คน 1. นายอัครเดช แสงทอง
2. นายนิธิคร สุจิตรวรรณกุล
3. นายธวัชชัย สิงห์ดา
4. นางสาวศรีดา นาแล
5. นางสาวตติยา เสรีชัย

นายเจปรี ทอแสงพนาเวศ

ผลการแข่งขัน
คะแนน 76.00
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 64.67
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 11
คะแนน 51.80
เข้าร่วม
อันดับที่ 8
คะแนน 87.00
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 58.00
เข้าร่วม
อันดับที่ 4
คะแนน 68.00
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 4
คะแนน 82.40
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ระดับชั้น
ม.1 – 3

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 2 คน 1. ด.ช.วีระกิตติ์ พรไพบูลย์พงษ์
2. ด.ญ.ญาณิศา ไชยนอก

ครูผู้ควบคุม
1. นายณัฐพล มีเงิน
2. Miss Zhou ChaoYue

63

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ม.4 – 6

ทีม 2 คน 1. นางสาวธัญกร ชัยดี
2. ด.ญ.ณัฐิดา แซ่เล็ก

1. นายณัฐพล มีเงิน
2. Miss Zhou ChaoYue

64

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน

ม.4 – 6

65

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน

ม.4 – 6

66

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน

ม.4 – 6

67

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

ม.1 – 3

เดี่ยว

น.ส.นันท์นภัส เหล่าสินสกุลวานิช Miss Wang Wenwen

ทีม 5 คน 1. นายศรณ์ เลิศวิจิตรทรัพย์
2. นายวศิน ยอลือ
3. นายศรัณยู บุญสิงห์
4. นางสาวศันสนี ใจอินทร์
5. นางสาวสุวพิชชา เวียงลอ
ทีม 2 คน 1. นายชนเมธ แดนเดือนเพ็ญ
2. นายวีระชัย แสงทองอุดมกิจ

1. นายณัฐพล มีเงิน
2. Mrs. Xie Xingjing

ทีม 2 คน 1. ด.ญ.พุทธรักษา สันตะวัน
2. ด.ญ.ณัฐชา คาเอี่ยม

นางลาดวน สงวนไว้

1. Mrs. Hu Mingxia
2. Mrs. Yang Haiqin

ผลการแข่งขัน
คะแนน 97.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)
คะแนน 99.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)
คะแนน 97.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)
คะแนน 97.30
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)
คะแนน 97.00
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)
คะแนน 85.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

ระดับชั้น
ม.4 – 6

ประเภท
เดี่ยว

69

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ม.4 – 6

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน

ม.4 – 6

ทีม 3 คน 1. นางสาวณีรนุช ณ ป้อมเพ็ชร์ นางสาวชยาภรณ์ หมูถึง
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์วจิ ิตร
3. นางสาวอภิสรา รักษาศิลป์
ทีม 3 คน 1. นายกิติศักดิ์ ใจแก้วทิ
นางสาวชยาภรณ์ หมูถึง
2. นางสาวคาฟ้า กาสมสัน
3. น.ส.พิมพ์ลภัส ทรงสวัสดิ์วงศ์

70

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จานวนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น
ได้เหรียญทอง
จานวน
ได้เหรียญเงิน
จานวน
ได้เหรียญทองแดง
จานวน
ได้เข้าร่วม
จานวน
ได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

70
39
19
7
5
12

รายชื่อนักเรียน
นางสาวนัทชามนฑ์ มณีศร

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

55.71
27.14
10.00
7.14
17.14

ครูผู้ควบคุม
นางลาดวน สงวนไว้

ผลการแข่งขัน
คะแนน 85.00
เหรียญทอง
อันดับที่ 4
คะแนน 74.00
เหรียญเงิน
อันดับที่ 11
คะแนน 88.75
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
(เป็นตัวแทน)

