สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

75

เงิน

10

1. เด็กหญิงฑิตยา กิตติกุล

1. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

76

เงิน

8

1. นายสัณหณัฐ พรหมประเสริฐ

1. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

3

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

81

ทอง

4

1. เด็กหญิงภรดี แสงเจริญ

1. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

4

ภาษาไทย

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6

72

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. นางสาวชญาณี สีสนธิ์

1. นางจาเนียร อินทร์บุหรั่น

5

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

88

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงปณิดา สังข์อาษา

1. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

6

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวหัสยา อภิชาติ

1. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

7

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6

-1

-

1. นางสาวยุพดี วิทยานุเคราะห์

1. นางจาเนียร อินทร์บุหรั่น

8

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

59.3

เข้าร่วม

7

1. เด็กหญิงกรรณกมล บุญสูง
2. เด็กหญิงชญาดา เนียมกร
3. เด็กหญิงชนัญชิดา โลหาชีวะ

1. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

9

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6

61.2 ทองแดง

8

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ สีลาเวียง
2. นางสาวปภาวิชญุ์ ศักดิ์อุดมทรัพย์
3. นางสาวภาวินี มาฤาษี

1. นางจาเนียร อินทร์บุหรั่น

10 คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

65

ทองแดง

6

1. เด็กชายพนธกร เส็งดี

1. นางสาวศิรินทิพย์ อุฤทธิ์

11 คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

70

เงิน

6

1. นายสขิล เพ็งสุริยา

1. นางสาวศิรินทิพย์ อุฤทธิ์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

12 คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

20

เข้าร่วม

6

1. เด็กหญิงณหทัย เรืองสถาน

1. นางสาวศิรินทิพย์ อุฤทธิ์

13 คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

6

เข้าร่วม

13

1. นายรัชตะบดี ทิมแก้ว

1. นางสาวศิรินทิพย์ อุฤทธิ์

14 วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

61

ทองแดง

5

1. เด็กหญิงฉันทิสา นิ่มนุช
2. เด็กหญิงบุรสั วรรณ กิติทีฆโชติ
3. เด็กชายปวิช รอดเสถียร

1. นางสังวาลย์ ฤทธิ์โพธิ์
2. นางนุชรา กามินี

15 วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

70

เงิน

6

1. นางสาวชนมน อรัญญาเกษมสุข
2. นางสาวพัชรวรรณ สมรส
3. นางสาวสุฑาวรรณ อสุนี ณ อยุธยา

1. นางสาวจนัสวรรณ เทียนสันต์
2. นายปัญญา ปัดตังทานัง

16 วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ม.1-ม.3

71

เงิน

8

1. เด็กหญิงณัฐนิชา สิงหาร
2. เด็กหญิงปาณิสรา พฤฒิเมธิน
3. เด็กหญิงรินรดา นวมนาค

1. นางสาวจุไรรัตน์ จันทร
2. นางสาวฐิติมา ภูมมาฤทธิ์

17 วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ม.4-ม.6

52.67 เข้าร่วม

6

1. เด็กหญิงณฆญาณี แก้วแหวน
2. นางสาวสิมลิ ัน ศรีพูล
3. นางสาวเกวลิน บัวเงิน

1. นางสาวสุพรรษา แก้วนิ่ม
2. นางสาวอัฐวจี ปิ่นแก้ว

18 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
และวัฒนธรรม

77.6

เงิน

8

1. เด็กหญิงชลธิสา แก้วธิ
2. เด็กหญิงณัชชา บุญนาค
3. เด็กหญิงณัฐชนก ตระกูลอินทร์
4. เด็กหญิงนงนภัส บุญอาจ
5. เด็กหญิงมาริสา ศรีผึ้ง

1. นางสาวพิชามญชุ์ เย็นตระกูล

19 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
และวัฒนธรรม

79.8

เงิน

6

1. นายชลชาติ แสนสวาท
2. นางสาวทิพยา คาสาย
3. นางสาวพัชรพร บุญวัฒน์
4. นางสาวศกลวรรณ บารุงมา
5. นายสุเมธ ด้วงโป้

1. นางสาวพิชามญชุ์ เย็นตระกูล
2. นางสาวชุติมา มาขุนทศ

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

20 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
และวัฒนธรรม

81.75

ทอง

11

1. เด็กหญิงวรนารี ศิริสากรณ์

1. นางสาวพิชามญชุ์ เย็นตระกูล

21 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
และวัฒนธรรม

73.6

เงิน

8

1. นางสาวณิชกมล ลักษณะวิริยะกุล

1. นางสาวพิชามญชุ์ เย็นตระกูล

22 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
และวัฒนธรรม

91.66

ทอง

6

1. เด็กหญิงฐิตาพร เสนาใน
2. เด็กชายธนภัทร พูลประเสริฐ

1. นางวีณา พิลึก

23 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
และวัฒนธรรม

85.55

ทอง

4

1. นายจิรเมธ เทียมศรี
2. นางสาวธิดารัตน์ อินทโมรี

1. นางวีณา พิลึก

24 สังคมศึกษา ศาสนา การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
และวัฒนธรรม

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงฑิตญา นิลสนธิ
2. นางสาวณัฎฐณิชา พัวอุดมเจริญ
3. เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วเกิด
4. นางสาวปิยรัตน์ พันธุ์ประวงษ์
5. เด็กหญิงดาราวดี ศรีวไิ ล
6. เด็กหญิงมุทิตา สายทอง
7. นางสาวสุดารัตน์ ทับทิมศรี
8. เด็กหญิงอธิชา พุฒตาลศรี
9. นางสาวอรินดา เนตรจินดา
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์ วันจันทร์

1. นางสาวปิยะดา วิจิตรวงศ์

25 สุขศึกษา และพล
ศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

61

ทองแดง

9

1. เด็กหญิงภัสรา แสงเจริญ
2. เด็กหญิงอรัญญา นามบุตร

1. นายเริงชาย อินทร์บุหรั่น

26 สุขศึกษา และพล
ศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

74.5

เงิน

4

1. นายธนาทิพย์ ซื่อตรง
2. นางสาวอัจฉรา ดีอันกอง

1. นางสาวภัสสร เตียนขุนทด

27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

78

เงิน

6

1. เด็กหญิงซาฟีนะ ไล้เลิศ

1. นางสาวสุกัญญา สุนามะ

28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

80

ทอง

4

1. นางสาวทิพยา คาสาย

1. นายศิริพงษ์ ชื่นศิริ

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

79

เงิน

30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

-1

-

31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

76

เงิน

32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

73

33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

อันดับ
5

นักเรียน

ครู

1. เด็กหญิงธนพรรณ์ ลียากาศ

1. นางสาวสุกัญญา สุนามะ

1. นายศิวศาสตร์ ยี่สันเทียะ

1. นายศิริพงษ์ ชื่นศิริ

5

1. เด็กหญิงรัตนา ตุลบุตร

1. นางสาวสุกัญญา สุนามะ

เงิน

7

1. นายภูมิรพี จิตผ่อง

1. นายศิริพงษ์ ชื่นศิริ

70

เงิน

4

1. เด็กชายเปรมศักดิ์ สุวรรณ์ไพรัช

1. นางสาวสุกัญญา สุนามะ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

68

ทองแดง

4

1. นายภานุมาศ ขาวจันทร์

1. นายศิริพงษ์ ชื่นศิริ

35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กชายภูริช สงพูล

1. นางสาวสุกัญญา สุนามะ

36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

60

ทองแดง

11

1. นายวิจักษณ์ โสมวิภาต

1. นายศิริพงษ์ ชื่นศิริ

37 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

80.66

ทอง

10

1. เด็กหญิงวรารัตน์ สิทธิ

1. นายภัทรพงศ์ วิจิตรวงศ์

38 ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่ งลม (Wind
Ensemble) ม.1-ม.6

87.33

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. นางสาวธิดาภรณ์ พิรุณไพศาล
2. นางสาวนภา เชอมือ
3. เด็กหญิงนริศรา ราชกิจ
4. นางสาวนฤหทัย บุญธรรม
5. เด็กหญิงน้าฟ้า ฤทธิ์เนติกุล
6. เด็กหญิงปณิตา กล่องแก้ว
7. นายพงศธร รอดพานิชย์
8. นายพุฒิสรรค์ จงเกตุกรณ์
9. เด็กหญิงวรรณวิสา ศุภลักษณ์
10. นายอัครชัย ชื่นภิรมย์

1. นายภัทรพงศ์ วิจิตรวงศ์

39 ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

88.2

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจันทร์ประภา ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์ สวยรูป
3. เด็กหญิงชนาภา ภิญโญ
4. เด็กหญิงญาณิศา วงศ์อุไร

1. นายภัทรพงศ์ วิจิตรวงศ์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน
5. เด็กหญิงณหทัย เรืองสถาน
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ญา ประครองใจ
7. เด็กหญิงณิชภูษดิ า นิ่มชื่น
8. เด็กหญิงทินประภา แสงศักดิ์
9. เด็กหญิงธณารีย์ น้อยสุภาพ
10. เด็กหญิงนัชยานันท์ แทนเกษม
11. เด็กหญิงปริชตา เพ็ชรกระต่าย
12. เด็กหญิงปัณฑิตา ไหมทอง
13. เด็กหญิงปิยธิดา เอี่ยมสมบูรณ์
14. เด็กหญิงปียาภรณ์ จิตหาญ
15. เด็กหญิงปุณย์จรีย์ ราชวงศ์
16. เด็กหญิงพรยมล เหมือนเงา
17. เด็กหญิงพิมพาภรณ์ แจ้งสกุล
18. เด็กหญิงฟ้าประทาน คุณยงค์
19. เด็กหญิงฟ้าพราว ไตรณรงค์
20. เด็กหญิงรสิกา รัตนวิฬาร์
21. เด็กหญิงลินลาณี ละม้ายแข
22. เด็กหญิงวรัญญา อุดมวรวุฒิ
23. เด็กหญิงศศิวิมล ฟือสันเทียะ
24. เด็กหญิงศิริภสั สร มีกรสม
25. เด็กหญิงศิวนาท กองขุนจันทร์
26. เด็กหญิงสิรญ
ั ญาดาล์ สิทธิ์อัครานนท์
27. เด็กหญิงสุธาสินี สิทธิ
28. เด็กหญิงสุพิชชา บัวนารถ
29. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดุมคา
30. เด็กหญิงสุรีพร คล้ายยอม
31. เด็กหญิงสุวิชญา โกวิท

ครู

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

32. เด็กหญิงสุวิชญา จันทร์ไกร
33. เด็กหญิงอาริษา แก้วบ่อไทย
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

83.8

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงฑิตฐิตา แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรนินทร์ งามอ่อน
3. เด็กชายประเมศฐ์ อัครวัฒน์เกศกุล
4. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ สุขชัย
5. เด็กหญิงลักษิกา แตงโสภา
6. เด็กชายวัศพล อินตา
7. เด็กหญิงสรชา ทัพมาก
8. เด็กชายอนุลาภ แสงจันทร์ดี

1. นางสาววรรณดี บังเพลิง

41 ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

85.2

ทอง

5

1. นายต้องการ ศิลปสังข์
2. นางสาวทอแสง ภมรจันทร์
3. นายธนพล กรณีย์
4. นายมนัสศักดิ์ ทองทิพย์
5. นางสาววรัญญา สร้อยนาค
6. นายสุขนรินทร์ อยู่เย็น
7. นางสาวสุทธิดา พิกุลศิริ
8. นางสาวอัญธิชา ยุทธนะพลากูร

1. นางสาววรรณดี บังเพลิง

42 ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

83

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงญาณิศา ภู่ทองคา
2. เด็กหญิงรมณียา แป้นฟัก
3. เด็กหญิงวรรณวิมล เอนอ่อน
4. เด็กหญิงวรัญญา พันุเขตการณ์
ธ์
5. เด็กหญิงสรชา ทัพมาก
6. เด็กหญิงเบญญาภา สนิทผล

1. นางวรรณคดี บังเพลิง

43 ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

75.99

เงิน

5

1. นางสาวศศิประภา ศรีนวน

1. MissXiao Hong Song

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

44 ภาษาต่างประเทศ

การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

84.49

ทอง

45 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

61.33 ทองแดง

46 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

60.33 ทองแดง

47 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

81

48 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

49 คอมพิวเตอร์

อันดับ
รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

นักเรียน

ครู

1. นางสาวจินัดดา ชื่นศิริ

1. MissXiao Hong Song

9

1. เด็กหญิงพรไพลิน อาทร
2. เด็กหญิงสสิตา วิกุลชัยกิจ
3. เด็กหญิงอัยลดา พลอมทอง

1. นายเกรียงศักดิ์ วิริยะวงศ์โรจน์
2. นางสาวรัชนีวรรณ ธัญญมงคลชัย

9

1. นางสาวกัญจนพร ธัญญผล
2. นางสาวสิริยากร กาญจนโพชน์
3. นางสาวไอลดา ชมชาติ

1. นายเกรียงศักดิ์ วิริยะวงศ์โรจน์
2. นางสาวกาญจนา สุขแก่น

ทอง

6

1. นายณัฐวุฒิ อนันตรัมพร
2. นางสาวภัทรวรรณ โตพิทักษ์
3. นางสาวศิริสดุ า พุ่มจาปา

1. นางศุภพร พรมบุตร
2. นางสาวสุภณิดา ดาวดี

88

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกชพร ต่วนชะเอม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีเมือง

1. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์
2. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

90

ทอง

6

1. นางสาวกัญญาณัฐ อยู่เย็น
2. นางสาวชณัฐรวี ประจันทร์คีรี

1. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์
2. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์

50 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ม.1-ม.3

91

ทอง

5

1. เด็กหญิงลักขณา แก้วหินลาย
2. เด็กชายวรพัฒน์ เรไร

1. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์
2. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์

51 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
ม.4-ม.6

66

ทองแดง

8

1. นางสาวชนาภัทร ขาวพราย
2. นางสาวเกตุศณ
ิ ี น้อมไทสง

1. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์
2. นายศราวุฒิ วิริยะวงศ์โรจน์

52 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. นางสาวนันทวรรณ ศรีประสิทธิ์
2. นายปารเมศ แก่นเขียว

1. นายศราวุฒิ วิริยะวงศ์โรจน์
2. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์

53 คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.1-ม.3

74

เงิน

4

1. เด็กชายชัยนนท์ ไวทยกุล
2. เด็กชายพงษ์นิธิศ ผิวอาพันธ์

1. นางสาวกัลย์ญาณินท์ ศรีเจริญ
2. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

3. เด็กชายรัฐนันท์ บุรพงศ์
54 คอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.4-ม.6

72

เงิน

5

1. นายชัยนันท์ เริงรุ่งเรือน
2. นายชินโก ชนะกิตติธร
3. นายปรมัตถ์ เดชพร

1. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์
2. นางสาวกัลย์ญาณินท์ ศรีเจริญ

55 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

63

ทองแดง

12

1. นางสาวนิชาภา วิไลนาท
2. นางสาววรัณญา ศศิฐากุล

1. นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์
2. นางสาวศิริรัตน์ สุทธิสนธิ์

56 การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ม.1-ม.3

55

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายณัชพล เส็งเอี่ยม
2. เด็กชายธนศร สุรยิ เดชวงศ์
3. เด็กหญิงเนติกานต์ จันทร์อิ่ม

1. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์ กรีมิน

57 การงานอาชีพ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

84

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กชายกันต์กวี ไชยชนะใหญ่
2. เด็กชายกิตติศักดิ์ เชื้อช่าง
3. เด็กชายสิรภัทร บัญญัติศลิ ป์

1. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์ กรีมิน

58 การงานอาชีพ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงวิภาวี ยอดหงษ์
2. เด็กหญิงศิรลิ ักษณ์ แสงพุ่ม
3. เด็กหญิงหฤทัย ทับฤทธิ์

1. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์ กรีมิน

59 การงานอาชีพ

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

80

ทอง

1. นางสาวชญาณี สีสนธิ์
2. นางสาวณัฐพร ชวดนุช
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ภังคสังข์

1. นายชนินทร์ กรีมิน
2. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์

60 การงานอาชีพ

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

-1

-

1. เด็กหญิงพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กหญิงพิณญดา เพชรท้วม
3. เด็กหญิงเกษมณี เกตุเกษร

1. นายชนินทร์ กรีมิน
2. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์

61 การงานอาชีพ

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

80

ทอง

1. นางสาววรารัตน์ ชูพินิจ
2. นายวัชรพร เถื่อนสุข
3. นายอมรรัตน์ เจตกสิกรณ์

1. นายชนินทร์ กรีมิน
2. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

62 การงานอาชีพ

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.1-ม.3

82

ทอง

5

63 การงานอาชีพ

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.4-ม.6

85

ทอง

64 การงานอาชีพ

การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

88

65 การงานอาชีพ

การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

87

นักเรียน

ครู

1. เด็กหญิงวิรลั ฐิตา อินประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิวิศนา กุลชา
3. เด็กหญิงสวรรยา เมืองจั่น

1. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์
2. นายชนินทร์ กรีมิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. นายธนวัฒน์ สุพิชยา
2. นางสาวพนิดา ลีจ้อย
3. นางสาวภาวิณี ยั่งยืน

1. นายชนินทร์ กรีมิน
2. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงชญานันท์ สุวรรณประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวิภาวี ยอดหงษ์
3. เด็กหญิงศิรลิ ักษณ์ แสงพุ่ม

1. นายชนินทร์ กรีมิน
2. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. นางสาวชนกนันท์ สิงห์สา
2. นางสาวพรรณภษา กะระกล
3. นางสาวลฏาภา ชมภูน้อย

1. นายชนินทร์ กรีมิน
2. นางเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์

