สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ สพม.ตาก กลุ่ม 2
วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560
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

นางสาววนิดา แซ่เลียว

นางปราณีต คาน่าน

3

อ่านเอาเรื่องตามแนว
PISA

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.พาขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

4

อ่านเอาเรื่องตามแนว
PISA

ม. 4 - 6

เดี่ยว

นางสาวชลิตา แสงจันทร์ไทย

นางปราณีต คาน่าน

5

เรียงร้อยถ้อยความ

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.ณัฐนิช สมัครกสิการ

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

6

เรียงร้อยถ้อยความ

ม. 4 – 6

เดี่ยว

นายดาเนียล ปีเตอร์อดิศร ไฟยวินเกิล

นางปราณีต คาน่าน

7

ท่องอาขยานทานองเสนาะ ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.อังคณา ราษฎร์สุขใจ

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

ผลการแข่งขัน
คะแนน 74
เหรียญเงิน
อันดับที่ 15
คะแนน 67
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 10
คะแนน 70.50
เหรียญเงิน
อันดับที่ 6
คะแนน 81
เหรียญทอง
อันดับที่ 7
คะแนน 74
เหรียญเงิน
อันดับที่ 8
คะแนน 83
เหรียญทอง
อันดับที่ 4
คะแนน 68
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 10

ที่
8

ประเภท/กิจกรรม
ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

9

ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย

ม. 4 – 6

10

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11

ม. 1 – 3

11

อินทรวิเชียรฉันท์ 11

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน นางสาวมณฑิรา ภู่ทอง
นายพิริยากร ศิริวัฒน์

นางปราณีต คาน่าน

12

ต่อศัพท์ภาษาไทย

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน ด.ญ.พรฟ้า ลาภก่อเอกสุข
ด.ญ.พิชญา สุจนะ

นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

13

ต่อศัพท์ภาษาไทย

ม. 4 – 6

เดี่ยว

นายมังกร จ้าว

นางปราณีต คาน่าน

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ช.วีระกิตติ์ พรไพบูลย์พงษ์

นายกิตติพงษ์ มินทะนา

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์

ม. 4 – 6

เดี่ยว

น.ส.ศิริวรรณ เมืองคาดี

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

14
15

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 3 คน ด.ญ.นพธีรา กันทจักร์

ครูผู้ควบคุม
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

ด.ช.โมฮัมหมัดอาซัด พิมพ์ธนานัตน์

ด.ญ.เปรมิกา หาญพรม
ทีม 3 คน นางสาวปณิฎา พันธุ์ณรงค์
นายสุรชัย นาถวัฒน์กูล
นางสาวภัทรีพันธุ์ ทิวัง
ทีม 2 คน ด.ช.ธนวันต์ แซ่โอ้ว
ด.ญ.จินดา โพธิ์ประสพโชค

นางปราณีต คาน่าน
นายสุวัฒน์ ต๊ะสุ

ผลการแข่งขัน
คะแนน 62.50
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 6
คะแนน 51
เข้าร่วม
อันดับที่ 6
คะแนน 75
เหรียญเงิน
อันดับที่ 4
คะแนน 84
เหรียญทอง
อันดับที่ 4
คะแนน 75.50
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
คะแนน 66
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 9
คะแนน 73
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 69
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 11

ที่
16

กลุ่มสาระ

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP
การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP
การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 2 คน ด.ช.ธวัชชัย สิงห์ดา
ด.ญ.ณัชนันท์ ศรีจันทร์

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน นางสาวพิมนพัฒน์ เนียมแท่น

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

19

การแข่งขันซูโดกุ

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ช.ธีรภัทร์ เนตรแก้ว

นายกิตติพงษ์ มินทะนา

20

การแข่งขันซูโดกุ

ม. 4 – 6

เดี่ยว

นางสาวสุรดี ศรียี่พุง

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์

ม. 1 – 3

ทีม 3 คน ด.ญ.พิชชา ขวัญอาชากุล

นางสาวสีออน ตาเรือนสอน

22

เครื่องบินพลังยางประเภท
สามมิติ (3D)ปล่อยอิสระ

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน ด.ช.ปิลันธุ์รุจฬ์ ไชยนอก

นางสาวสีออน ตาเรือนสอน

23

เครื่องบินพลังยางประเภท
บินนาน

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน ด.ช.ชินดนัย ญาณธีระ

นางสาวสีออน ตาเรือนสอน

คณิตศาสตร์

17
18

21

วิทยาศาสตร์

ครูผู้ควบคุม

นายชาญณรงค์ ธรรมสกุลพานิช

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน นางสาวพรทิพา กันทา

ด.ญ.ภิญญดา วีระธนเกียรติ
ด.ช.บริวัตร แซ่หมี
ด.ช.ธนวุฒิ กิมเกถนอม

ด.ช.ธนากร แสงจันทร์ไทย

นายณัฐดนัย หาญวัฒนสกุล

ผลการแข่งขัน
คะแนน 71
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
คะแนน 74
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
คะแนน 68
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 14
คะแนน 90
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 55
เข้าร่วม
อันดับที่ 13
คะแนน 94.17
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 68
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 5
คะแนน 65
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 7

ที่
24

กลุ่มสาระ

ประเภท/กิจกรรม
เพลงคุณธรรม

ระดับชั้น
ม.1 – 3

25

โครงงานคุณธรรม

ม. 4 – 6

26

ภาพยนตร์สั้น

ม. 1 – 3

27

มารยาทไทย

ม. 1 – 3

28

มารยาทไทย

ม. 4 – 6

สังคมศึกษาฯ

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 5 คน ด.ญ.พัทธมน จรัสพงษ์ไพศาล
ด.ญ.จันทกานต์ ชัยดี
ด.ญ.ณัฐวิภา พรหมทา
ด.ญ.กันต์ฤทัย อยู่มา
ด.ญ.ชลธิชา อนันต์เอกศิริ
ทีม 5 คน นายเอกราช จินรัตนมณี
นางสาวกุลณัฐ รักษาศิลป์
นางสาวชนิสรา พนมประทีป
นางสาวศันสนี ใจอินทร์
นายอุดม แซ่เฉิง
ทีม 5 คน ด.ช.ซามิบู
ด.ช.แทนไท
ด.ช.เซยา แยเย็ง
ด.ญ.ธนพร พนมประทีป
ด.ญ.ฉัตรชฎากรณ์ ปันดิ
ทีม 2 คน ด.ช.อัชวินทร์
ด.ญ.ศศิธร แซ่ว่าง

ครูผู้ควบคุม
นางประไพ พันธุ์ดี
นางสาวม่านไท นิ่มน้อย

ทีม 2 คน นายกิติศักดิ์ ใจแก้วทิ
นางสาวประภารัตน์ แซ่ลิ่ว

นายธงชัย ล้านคา
นางพรรณี แหงมงาม

นายธงชัย ล้านคา
นายณัฐพล มีเงิน

ผลการแข่งขัน
คะแนน 82.70
เหรียญทอง
อันดับ 10
คะแนน 85.60
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

นายธงชัย ล้านคา
นายเกียรติศักดิ์ สีขาว

คะแนน 91.60
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

นายธงชัย ล้านคา
นางพรรณี แหงมงาม

คะแนน 81.60
เหรียญทอง
อันดับ 4
คะแนน 85.60
เหรียญทอง
อันดับ 9

ที่
29

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ

ประเภท/กิจกรรม
สวดมนต์แปล
สวดบาลีแปลอังกฤษ

ระดับชั้น
ม. 1 – 6

ประเภท
รายชื่อนักเรียน
ทีม 10 คน นายรัชกาล วันดี
นายกิตติพิชญ์ พันธุ์ณรงค์
นางสาวศิริพร แซ่หลี่
นางสาวกานต์สุดา แซ่ตง
ด.ช.ปรากร ศรีพวงมาลัย
ด.ช.สุรวินท์ สว่างประจิม

ครูผู้ควบคุม
นางสาวเรณู แก้วนารี
นายวินัย ใจยอด
นางสาวกาญจนธัช วังสุข

ผลการแข่งขัน
คะแนน 80
เหรียญทอง
อันดับ 4

นายวินัย ใจยอด

คะแนน 65
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 7
คะแนน 67
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 4
คะแนน 82
เหรียญทอง
อันดับ 5
คะแนน 75
เหรียญเงิน
อันดับที่ 8

ด.ช.มาเตโอ ระภัทรพร ไฟยวินเกิล

30

สุขศึกษา

31
32
33

ศิลปะ

ด.ญ.มารีณ่า ติสา
ด.ญ.จิรัฐติกาล โยอิน
ด.ญ.ณัฐกมล เที่ยงเอม
ด.ช.ขวัญชัย ทองสว่าง
ด.ญ.กนกวรรณ จันทฤกษ์

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

การแข่งขัน ศิลป์
สร้างสรรค์

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.ณีรนุช ณ ป้อมเพ็ชร์

นางสาวปานทิพย์ อัสมิมานะ

การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี

ม. 4 – 6

เดี่ยว

น.ส.ศุภวรรณ ธรรมวิรุฬห์ศรี

นางสาวปานทิพย์ อัสมิมานะ

นางสาวอภิสรา เวชสุวรรณ
นายวินัย ใจยอด
นางสาวกัญญาพัชร วงษ์วิจติ ร

ที่
34

กลุ่มสาระ
ศิลปะ

ประเภท/กิจกรรม
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.พีรพล มณีจันทร์

35

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น

ม. 1 – 3

36

การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น

37

การแข่งขันประติมากรรม

นางสาวปานทิพย์ อัสมิมานะ

เดี่ยว

ด.ญ.กุลจิรา ขวัญอาชากุล

นางสาวปานทิพย์ อัสมิมานะ

ม. 4 – 6

เดี่ยว

นางสาวอธิชา ท้าวน้อย

นางสาวปานทิพย์ อัสมิมานะ

ม. 4 – 6

ทีม 3 คน

น.ส.บุญญรัตน์ ฉัตรพงศ์เจริญ

นางสาวปานทิพย์ อัสมิมานะ

38 ศิลปะ (ดนตรี) เดี่ยวระนาดเอก

ม. 1 – 3

เดี่ยว

39

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

ม. 1 – 3

เดี่ยว

40

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งชาย

ม. 1 – 3

เดี่ยว

น.ส.สุรางคนา ณ ป้อมเพ็ชร์
น.ส.อาชา
ด.ช.ภัคพล อินหลวง
เล่นดนตรีประกอบ
ด.ช.พิชากร ศิริวัฒน์
ด.ญ.ธนมณ เนาวรัตน์
ด.ช.ตติยา วงษ์ประเสริฐ
เล่นดนตรีประกอบ
ด.ช.ชวลิต จินรัตนมณี
ด.ช.เกริกพล อ้นอยู่

ครูผู้ควบคุม

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี
นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ผลการแข่งขัน
คะแนน 68
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 9
คะแนน 76
เหรียญเงิน
อันดับที่ 12
คะแนน 73
เหรียญเงิน
อันดับที่ 10
คะแนน 75
เหรียญเงิน
อันดับที่ 4
คะแนน 95
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 86
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 81.31
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

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

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

ประเภท
เดี่ยว

42

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุงหญิง

ม. 4 – 6

43

การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล
หญิง
การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล
หญิง
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง

44
45
46
47

ศิลปะ
(นาฏศิลป์)

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.กัลยรัตน์ วงค์มนัสวี

ครูผู้ควบคุม
นางประไพ พันธุ์ดี

เดี่ยว

นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ฟ่าน

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.ชยิสรา ตระสืบ

นางประไพ พันธุ์ดี

ม. 4 – 6

เดี่ยว

นางสาวสโรชชา วสุธานที

นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ญ.วิลาสินี พรมวราภรณ์

นางประไพ พันธุ์ดี

การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง

ม. 4 6

เดี่ยว

นางสาวนีรปาล นับพรอันเลิศ นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

ราวงมาตรฐาน

ม.1 – 3

ทีม 10 คน ด.ช.พงศพร วงษ์แก้ว

ด.ช.ธราธร ดุษฎีวงศ์สกุล
ด.ช.จิรศักดิ์ บุญศรี
ด.ช.วาคิม อาจนรากิจ
ด.ญ.กวิตา บุญจิตติภักดี
ด.ญ.ภคพร พัทยาวรรณ
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา พงษ์สานต์ครี ี
ด.ญ.เชวารา

นางประไพ พันธุ์ดี
นางสาวรุ้งตะวัน เรืองวงค์
น.ส.ทินมณี ยอดมหาวรรณ

ผลการแข่งขัน
คะแนน 87.60
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
คะแนน 80.30
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
คะแนน 75.30
เหรียญเงิน
อันดับที่ 7
คะแนน 90
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนน 87.30
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 93
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 84
เหรียญทอง
อันดับที่ 4

ที่
48

กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
การงานอาชีพ การแข่งขันทาอาหาร
และเทคโนโลยี น้าพริก ผักสดและเครื่อง
(การงานอาชีพ) เคียง
49
การแข่งขันทาอาหาร
น้าพริก ผักสดและเครื่อง
เคียง
50
การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

ประเภท
ทีม 3 คน

ม. 4 – 6

ทีม 3 คน

ม.4 – 6

ทีม 6 คน

51

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน

ม. 1 – 3
ม. 4 – 6

52
53

การงานอาชีพ การแข่งขันการสร้าง
และเทคโนโลยี การ์ตูนแอนิเมชั่น(2D
(คอมพิวเตอร์) Animation)
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.ชนิศา แซ่จ๋าว
ด.ญ.เบญจภา แสนหาญชัย
ด.ช.ทักษ์ดนัย ดอมดอม
นายนครินทร์ ใจคา
นางสาวบุญญิสา สิสาธิกรณ์
นางสาวรัตติกาล สกุลเดียว
นางสาวกฤติกา จันสุขสวัสดิ์
นางสาวกัญญารักษ์
น.ส.ธารวิมล จันทร์พรหมมา
นางสาวสุดที่รัก อุ่นใจ
น.ส.นิรชา อยู่มีคง
นายอัครเดช แสงทอง
ด.ช.กองทัพ คงดี
ด.ช.เชาว์วรรธน์ มณีศิลาเงิน

ครูผู้ควบคุม
นางสาวอิศรา ปันทะวัง
นางสาวรุ้งตะวัน เรืองวงค์

นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

คะแนน 66
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 6

ทีม 2 คน

ด.ช.พศิน ยอดมหาวรรณ
ด.ญ.นัทชามนฑ์ มณีศร

นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

ทีม 2 คน

นายศรัณย์ รุกขสวรรค์
นายเวชพิสิฐ เวชสุวรรณ

นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

คะแนน 67
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 7
คะแนน 92
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวอิศรา ปันทะวัง
นางสาวรุ้งตะวัน เรืองวงค์
นายพรศักดิ์ แสนใส
นางสาวกาญจนธัช วังสุข
นางสาวกมลวรรณ อ้ายจุ้ม

ผลการแข่งขัน
คะแนน 89.80
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
คะแนน 84.60
เหรียญทอง
อันดับที่ 5
คะแนน 92
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

ที่
54
55
56
57
58
59
60
61

กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
การงานอาชีพ การแข่งขันสร้างเกม
และเทคโนโลยี สร้างสรรค์จาก
(คอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์
การแข่งขันสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E
– book)
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor
การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor
การแข่งขันการสร้าง Web
Applications
การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์

ระดับชั้น
ม. 1 – 3

ประเภท
ทีม 2 คน

รายชื่อนักเรียน
ด.ช.กษิดิศ สามัคคีก่อสกุล
ด.ช.อานัส จรัสพงศ์นารี

ครูผู้ควบคุม
นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

นายนาวิน สุขใหม่
นายณัฐดนัย แซ่ฟ่าน

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน

ด.ช.ธรรทัต ธรรมธร
ด.ช.ณัชพล คุณาพรม

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน

ด.ช.ปฏิพล ประกอบกิจ
ด.ช.รณกร ภูมิการ

นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

นายศรัณยู บุญสิงห์
นายไพรัช ทวีพรสวรรค์

นายกังวาน สิทธิมา
นางชนวรรณ จันทร์ขาว

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

นายภูรี ไชยสุวรรณ์
นายจักรพรรดิ ยอดเรือน

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

นายสว่าง สืบท้าวสกุล
นายประวิตร แซ่หมี

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

ม. 4 6

ทีม 2 คน

นายชัยพิพัฒน์ อายุศะนิล
นายนราธิป

นายกังวาน สิทธิมา
นางสาวไพลิน สุขแว่น

ผลการแข่งขัน
คะแนน 80
เหรียญทอง
อันดับที่ 4
คะแนน 70
เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
คะแนน 70
เหรียญเงิน
อันดับที่ 7
คะแนน 66
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 6
คะแนน 68
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 6
คะแนน 40
เข้าร่วม
ชนะเลิศ
คะแนน 68
เหรียญทองแดง
อันดับที่ 4
คะแนน 87.20
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
63
การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling)

ระดับชั้น
ม. 4 – 6

ประเภท
เดี่ยว

รายชื่อนักเรียน
นางสาวจินห์ณภัค มณีศร

ครูผู้ควบคุม
Miss Sydney Johnson

ม. 4 – 6

เดี่ยว

นายณฐภัทร อิสสะรีย์

Mr. Jonathan Michel Arter

64

การแข่งขัน Multi Skills
Competition

ม. 1 – 3

เดี่ยว

ด.ช.ธเนศ จิตสันเทียะ

นางวัลภา จิรกุลธรวณิช

65

การแข่งขัน Multi Skills
Competition

ม. 4 – 6

เดี่ยว

น.ส.โรชิดา เจียรศิริสมบูรณ์

นายภูริชาภัทร ภู่คามี

66

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน

ด.ญ.ณัฐิดา แซ่เล็ก
ด.ญ.ฐิติยา แซ่เหลาะ

นายณัฐพล มีเงิน
Miss Chen Xiangji

67

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

นางสาวธัญกร ชัยดี
นายวศิน ยอลือ

นายณัฐพล มีเงิน
Miss Chen Xiangji

68

การแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาจีน

ม. 4 – 6

เดี่ยว

น.ส.นันท์นภัส เหล่าสินสกุลวานิช

Mr. Chen Kelei

ผลการแข่งขัน
คะแนน 89.66
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 86.50
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 92
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 80
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 95.60
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 92.40
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 98
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

ที่
กลุ่มสาระ
ประเภท/กิจกรรม
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน

ระดับชั้น
ม. 4 – 6

ประเภท
ทีม 5 คน

70

การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน

ม. 4 – 6

ทีม 2 คน

71

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

ม. 1 – 3

ทีม 2 คน

72

การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

ม. 4 – 6

เดี่ยว

การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก

ม.4 – 6

ทีม 2 คน

73

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จานวนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น
ได้เหรียญทอง จานวน
ได้เหรียญเงิน จานวน
ได้เหรียญทองแดง จานวน
ได้เข้าร่วม
จานวน
ได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

รายชื่อนักเรียน
นางสาวกุลนันท์ ยะเขียว
นางสาวสมัชญา นาแล
นายณัฐนนท์ เรืองน้อย
นายณัฐพงศ์ กันทจักร์
นายศรณ์ เลิศวิจิตรทรัพย์
นายชนเมธ แดนเดือนเพ็ญ
นางสาวตติยา เสรีชัย

ครูผู้ควบคุม
นายณัฐพล มีเงิน
Mrs. Shao Shaohua

ด.ญ.จารุสิริ เหลืองสะอาด
ด.ญ.อภิสรา เตียอุดมชัยสิทธิ์

นางลาดวน สงวนไว้

Miss Liu Min
Mrs. Yang Haiqin

นางสาวเอกประวีร์ อรรถมานะ นางลาดวน สงวนไว้
นายชาญนเรศ ธรรมสกุลพานิช นายณัฐพล มีเงิน
นางสาวพชรมน ลาวัณย์รัตนากุล นายจักรกฤษณ์ เมืองใจ

นางสาวรัชวิภา จันทมนทล
73
38
16
16
3
12

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

52.05
21.92
21.92
4.11
16.44

ผลการแข่งขัน
คะแนน 94.25
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 94.30
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
คะแนน 85
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนน 90
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนน 71
เหรียญเงิน
อันดับที่ 8

