
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    โรงเรียนชัยภมูิภักดีชุมพล 
ที ่              วันที่    31   ตุลาคม  2559 

เรื่อง  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66  
        ประจ าปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  
 

                 ตามที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 103 รายการ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับมัธยมศึกษาเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม คือ เขต 1, 2 และ 
3  เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ โดยได้
ด าเนินการเมื่อวันที่ 3-4  ตุลาคม  2559 
                  บัดนี้การแข่งขันได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการแข่งขันตามรายละเอียดใน
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 (นางสาวปัทมา  โขหานาม) 
   คร ู
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ.................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................................. ................... 
 
 

           (นายวรพล  ชาวสูนย์) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ทราบ   อนุญาต   อนุมัติ   ด าเนินการ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 
 

 
         ( นายศราวุธ  สิงหาราโท) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 



สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

สรุปเหรียญรางวัลตามหมวดหมู่การแข่งขัน ดังนี้ 
 

ล าดับ หมวดหมู่การแข่งขัน รายการที่
ร่วมแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

1 ภาษาไทย 12 7 3 2 - 
2 คณิตศาสตร์ 10 8 1 - 1 
3 วิทยาศาสตร์ 8 5 3 - - 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 4 3 - - 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 - - - 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 10 5 4 1 - 
7 ศิลปะ-ดนตรี 18 15 1 - - 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 - - - - 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 9 8 - - - 
10 ภาษาต่างประเทศ 2 2 - - - 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 6 1 1 - 
12 คอมพิวเตอร์ 12 11 1 - - 
13 หุ่นยนต์ 1 1 - - - 
14 การงานอาชีพ 3 2 - 1 - 

รวม 103 76 17 5 1 
 

สรุปตัวแทนระดับภาคตามหมวดหมู่การแข่งขัน ดังนี้ 
 

ล า
ดับ 

 

หมวดหมู่การแข่งขัน 
รายการที่

เป็นตัวแทน 
จ านวน

ครู 
จ านวน
นักเรียน 

รวม สถานที่แข่งขัน 

1 ภาษาไทย 3 3 5 8 ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
2 คณิตศาสตร์ 6 11 15 26 ร.ร.พรเจริญวิทยา จ.บึงกาฬ 

3 วิทยาศาสตร์ 1 2 3 5 ร.ร.กุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย 

4 ศิลปะ-ดนตรี 5 7 15 22 ร.ร.ขุนพลโพนพิสัย จ.หนองคาย 

5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 7 10 36 49 ร.ร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

6 ภาษาต่างประเทศ 1 1 1 2 ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 5 7 ร.ร.พรานพร้าว จ.หนองคาย 

8 คอมพิวเตอร์ 4 8 8 16 ร.ร.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

9 หุ่นยนต์ 1 2 3 5 ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 

รวม 29 46 91 140  
 



รายละเอียดผลการแข่งขันโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก 1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน 

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวณัฐวด ี หูชัยภูมิ 1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 

3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรรถวดี  ไพบลูย์สวสัดิ์ 1. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง 

4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวนันท์สิน ี โชคสุวัฒนสกุล 1. นายวีระศักดิ ์ ศรีภู 

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนนท์ธนัฐ  ทะสุนทร 1. นางประสานพันธ ์ พลทะยาน 

6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชรกมล  อ่อนสกุล 1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 

7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

86.12 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เยาวพันธ ์ 1. นางสาวภานุมาศ  จันทร์ส าราญ 

8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

89.25 ทอง 5 
 

1. นางสาวจารุวรรณ  ค าหว่าน 1. นางสวล ี อินทร์อ่อน 

9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ม.1-ม.3 

84.5 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลรักษา 
2. เด็กชายนวชัย  ขันต ี
3. เด็กหญิงพิชญานัน  สังข์เครืออยู่ 

1. นางสมพิศ  กุลรักษา 
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ม.4-ม.6 

92 ทอง 
 
 
 
 

ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  คบหมู่ 
2. นายฤทธิไกร  ศิริชาติ 
3. นางสาววณิชญา  เสงี่ยมวิบูล 

1. นางจีราพร  เหมือนพันธุ์ 
 



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
(8 บท) ม.1-ม.3 

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงวิภาว ี เรืองบุญ 
2. เด็กชายสทิธิชัย  ฝาชัยภูม ิ
  

1. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียร
ฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6 

77 เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวธัญพชิชา  วิมุติ 
2. นางสาววรรณภา  เนาว์นนท ์
  

1. นางสาวสุวคนธ ์ พรหมเมตตา 
  

13 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณติศาสตร์  
ม.1-ม.3 

97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณนิ  พิริยาพิทักษ์ภรณ์ 
  

1. นายณรงค ์ ใต้ชัยภูมิ 
  

14 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณติศาสตร์  
ม.4-ม.6 

87 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวศุภสุตา  วรรณวิกรม ์
  

1. นางสาวสุมิตรา   ศุภรานนท ์
  

15 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ม.1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 
 

 

1. เด็กหญิงกรกวี  ประไพวัชรพนัธ ์
2. เด็กหญิงนันทภัค  อิสรานุกิจ 
3. เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย 

1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ 
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม 
 

16 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร ์
 ม.4-ม.6 

94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  ธีรวนบด ี
2. นางสาวธันยาการต ์ พวงมาลัย 
3. นายสรวิชญ ์ จันทร์กระจา่ง 

1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย 
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ
  

17 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.1-ม.3 

87.5 ทอง ชนะเลิศ 
 
 
 
 

1. เด็กชายปัณณวิชญ ์ เจริญ 
2. เด็กชายเพราพงศ์พันธุ ์ เพิ่มปัญญา 
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบด ี

1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ 
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท ์
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

18 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.4-ม.6 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชารีย ์ สิริวังฆานนท์ 
2. นายธันยธรณ ์ ช านาญวงค ์
3. นางสาววรางคณา  เสี้ยมแหลม 

1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย 
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ
  

19 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัธทวฒัน์  หาญวิเศษ 
2. เด็กชายพีรณัศก ์ บัวบาง 

1. นายปกครอง  บุญปลื้ม 
2. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 

20 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นายณภูม ิ ธูปพนม 
2. นายปัญญาวุฒ ิ เจริญวัฒน ์
  

1. นายภานุมาศ  วรสันต ์
2. นางสุดาทิพย ์ หมู่หัวนา 
  

21 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช 1. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ

22 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายยศกร  กลิ่นสุมาลย ์ 1. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม 

23 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 

78.5 เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงภัทราพร  ไพศาลพนัธ ์
2. เด็กหญิงศิรดา  พงศ์สมัย 
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงลูกแก้ว 

1. นางโสภา  สีพั้วฮาม 
2. นางบุณณดา  เจริญสุข 
  

24 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์
 ม.4-ม.6 

81.15 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวกนกวรรณ  ตอเงิน 
2. นายณัฐพงษ ์ ฐานวิเศษ 
3. นายภาคภูม ิ บึดชัยภูม ิ
  

1. นายพิทักษ ์ เจริญวานิช 
2. นางสาวกาพย์พร  กลาง
สาทร 
  

25 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรภาว ์ กลางสาทร 
2. เด็กหญิงปานฤทยั  ชัยสิน 
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภักดีสาร 
  

1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
2. นางสาวฉัตราภรณ ์ สงวน
รัมย ์
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

26 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

86.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวณัฐชาภรณ ์ นวลงาม 
2. นายปกป้อง  ตั้งใจ 
3. นางสาวปฐมาวดี  พรมลา 

1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
2. นางสาวฉัตราภรณ ์ สงวนรัมย ์

27 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดษิฐ์ ม.4-ม.6 

80.08 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นายชิราวธุ  คงชัย 
2. นายธนลักษณ ์ ศรีสัตยาสุนทร 
3. นางสาวอรัชพร  ตั้งสงวนนุช 

1. นายณัฐพงษ ์ ฤทธิ์น้ าค า 
2. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ 
  

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

8625 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายชวัลกร  อุดมวงค์ 
2. เด็กชายภคภูม ิ อินลอย 
3. เด็กชายศรันย ์ วงศ์แก้ว 

1. นางสาวนฤมล  งอกศิลป ์
2. นายชัยวฒัน ์ ข าหินตั้ง 
  

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

79.8 เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นายชัยนันท์  จริงสันเทียะ 
2. นายณัฐพล  โภคาทรัพย ์
3. นายพลังพล  ในวัง 

1. นางสาวอาฬว ี ภิญโญดม 
2. นางสาวณัฏฐา  ขวัญศิริ 
  

30 วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

7.8 เงิน 5 1. เด็กชายปุณณวิช  ภาษิต 
2. เด็กชายศักดิธัช  สิงห์เสนา 

1. นายจ านงค ์ เขียนเขว้า 
  

31 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 
 
 
 
 
 
 
 

1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ด ารงชาติ 
2. เด็กหญิงญาณิศา  ขอนโคกสูง 
3. เด็กหญิงณัฐวดี  นามวัฒน ์
4. เด็กชายนิรวัชร  ช านาญศรี 
5. เดก็หญิงมนัสนนัท์  เสี่ยงบุญ 

1. นายวัชรพล  แสงสุระ 
2. นายพงษ์ศักดิ ์ ภูงามเชิง 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

32 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.16 เงิน 4 1. นายธนวชิญ์   อาจไพวัลย ์
2. นางสาวภัทรวดี   คงกลาง 
3. นางสาวระพีพรรณ   วงศ์สุวรรณ 
4. นายอัษฎาย ุ ทนโนนแดง 
5. นางสาวไพลิน  ดิ่งจอหอ 

1. นางอัญชล ี อภิชาตรัตนชัย 
2. นางสนุทร ี ฦาชา 
  

33 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.97 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายภูภัทร  สุภบรรเจิด 
  

1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ 
  

34 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 9 1. นายวุฒชิัย  มารศร ี
  

1. นางสาวกรกช  กุนา 
  

35 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.16 เงิน 13 1. เด็กชายชวัลลักษณ ์ สุนนท ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญ
เกียรติ 

1. นางสุข ี ศรีสกุล 
2. นางสาวศิริลักษณ ์ ชมนาวงั 
  

36 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชลลิดา  สงวนรัมย ์
2. นายวราเทพ  จันณรงค ์

1. นายศิริพงศ์  วงศ์ษา 
2. นางชุตนิิษฐ ์ สทิธิบญุ 

37 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 77.42 เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวขัตติยา  เพิ่มวิไล 
2. นางสาวตรียา  เอ้ียงพังเทียม 
3. นางสาวปริชาต ิ ชาตชินะ 
4. นางสาวพันธติรา   จันทร์ชีลอง 
5. นางสาวรติยาภรณ ์ ตรีเหรา 
6. นางสาวรมย์ธิรา  รักษาภักด ี
7. นางสาวศิริลักษณ ์ เหมือนพันธ ์
8. นางสาวเกศราภรณ์  อ้นชาล ี

1. นางสาวสปุรียา  วงษ์จักษ ุ
2. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท ์
3. นางลักขณา  ประจงคา้ 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

      9. นางสาวเจนจิรา   ตาชยัภูม ิ
10. นางสาวเบญจมาศ   ทิพย์วงศา 

 

38 สุขศึกษา 
 และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.
1-ม.3 

84 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงพรนภา  เกลี้ยงไธสง 
2. เด็กชายโชคทว ี มาตย์วงศ ์
  

1. นายอภิชาต ิ เลี้ยงพรม 
  

39 สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.
4-ม.6 

85 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายณัฐพล  ช านาญ 
2. นางสาวสุภัสสร  เพชรนอก 
  

1. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย ์
  

40 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายวนันตพล  ประวิสุทธิ์ 
  

1. นางปิยะนาถ  กวางซ ี
  

41 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายภัทธนสันต ์ กงชัยภุูม ิ
  

1. นางประภสัสร  คิดบรรจง 
  

42 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงพิริยากร  หินอ าคา 
  

1. นางปิยะนาถ  กวางซ ี
  

43 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  รัศม ี 1. นางประภสัสร  คิดบรรจง 

44 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายศิวากร  เอกาชัย 1. นางปิยะนาถ  กวางซ ี

45 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายสุธีรา  พวงแก้ว 
  

1. นางประภสัสร  คิดบรรจง 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

46 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1-ม.3 

7 เงิน 5 1. เด็กชายเศรษฐา  สุขบัว 
  

1. นางปิยะนาถ  กวางซ ี
  

47 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 

76 เงิน 6 1. นายสมชาย  ฤทธิ์นอก  1. นางประภสัสร  คิดบรรจง 

48 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาดภาพลายเสน้ (Drawing)  
ม.1-ม.3 

91 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  ทองชัยภูม ิ
  

1. นางปิยะนาถ  กวางซ ี
  

49 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาดภาพลายเสน้ (Drawing)  
ม.4-ม.6 

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายศุภณัฐ  ทองไพรวรรณ 
  

1. นางประภสัสร  คิดบรรจง 
  

50 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชฏิพาน   โคตรนาวงั  
2. เด็กชายชินวฒัน์   สลิดกุล  
3. เด็กชายปิลันธน ์ แปรโคกสูง  
4. เด็กหญิงลลิตวดี   โชติจิรศิริกุล  
5. เด็กชายศุภณัฐ   วรรณชาต ิ 
6. เด็กชายสรศักดิ์   พรมสุคนธ ์ 

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรร 
2. นายจักรก์ฤษ  สร้อยเพชร 
  

51 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชภาส   วรวิเศษ  
2. นายธนภัทร   ฉิมพาล ี
3. นายนชัพน  ตอพล 
4. นายนายนุติ   เหรา 
5. นายพิทักษ์ภูม ิ วุสันเทียะ  
6. นายศุภณัฐ   วิวิธสุรการ  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ย
สุวรรร 
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

52 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 -      

53 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข  
ม.1-ม.6 

88.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวกิ่งสุพา   โคกอ่อน 
2. นางสาวขนิษฐา    สุพรรณพงษ์ 
3. นายจิรานวุัฒน ์  วงค์สมบัต ิ
4. นายชชัพล   ศรีสุวงค์ 
5. นายณัฏฐากร   เสนาสั่งข ์
6. นางสาวณัฐกานต์   นาคนิยม 
7. นายทรงวุฒิ    หาญรบ 
8. นางสาวทิพาวรรณ    ถาพิลา 
9. นายธนวฒัน์   ทีบัวบาน 
10. นางสาวธัญลักษณ์   กรึ่มสูงเนิน 
11. นายนที   ทาทา่หว้า 
12. เด็กชายนท ี เอมอุทัย 
13. นายนวาภิวฒัน์   บ ารุงชัย 
14. นายนัชพน  ตอพล 
15. เด็กชายปนาพนัธ ์ นิยมพร 
16. นางสาวปิยธิดา   บุตรศรี 
17. เด็กหญิงพรทิวา  สีด ี
18. นายพทัธนนัท์    ดอกศร  
19. เด็กชายพัสนัย  คูหาทอง 
20. นายภาคภูมิ   เนินผา 
21. นายภูมนิทร์   สีเมืองเบ้า 
22. เด็กชายภูวเดช  ชัยเสนา 
23. นายมนัสกร   เปล่งวรรณ์ 

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร 
3. นายณัฐวุฒ ิ ทรัพย์ทั้งสาม 
4. นายสุรพล   ลายนอก  
5. นายอนุสรณ์   พิทักษ์พล  
6. นางปิยะนาถ  กวางซ ี
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

      24. เด็กชายมินธดา   ฆ้องโนนเเดง 
25. นายมิง่มงธน   จ าเนียรโสด 
26. นางสาววนิดา    สุพรรณพงษ์ 
27. นางสาววราภรณ์    วรรณสุข 
28. นายวสันต์    เวชสัสถ ์
29. เด็กชายวันฉนัทร ์ ศรีค าพันธ์ 
30. นางสาวศิริขวัญ   รอบรู ้
31. เด็กชายศุภกร   พัฒมณ ี
32. นายสรวิชญ์   ทวีทรัพย ์
33. เด็กชายสุริยา   โพธิ์นอก 
34. นายอภิสิทธิ ์ ปราจิตต ์
35. นางสาวเจนจิรา   สันโดด 
36. เด็กชายเมธาสทิธิ์   ดวนโคกสูง 
37. นางสาวเยน็ฤดี   นพธรรม 
38. เด็กชายไชชะ  ภคเลิศเมธา 

 

54 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 

82 ทอง 4 1. เด็กชายสมเกียรติ   สมอุ่มจาน  
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

55 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

87.25 ทอง 4 1. นายกิตติการ   นุตดี  
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

5 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

78.4 เงิน 5 
 
 
 

1. เด็กหญิงพรพิมล  โคบาล 
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

57 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม. 

88 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวกิตติมา   เงินจัตุรัส  
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

58 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 

86.75 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายชินวฒัน์    สลิดกุล  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

9 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

-1 -  1. นายทิพากร   โชคชวลิต  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

60 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย 
 ม.1-ม.3 

88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธัส   จิตต์พิสุทธิส์ริ ิ 
  

1. นายจักรก์ฤษ  สร้อยเพชร 
  

61 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  
ม.4-ม.6 

94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานวุัฒน์   วงค์สมบัต ิ 
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 

62 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

87.75 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงจิรารัก   ค้าโค  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

63 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
 ม.4-ม.6 

91.25 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวอัจฉรา   สารค า 
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

64 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

87.3 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายภัคพสุตม์   จิตต์พิสุทธิ์สิริ  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

65 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

90.5 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายพัฒนพงษ ์  โชติกิ่ง  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

66 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรีธร   ชาลีเครือ  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุย๋สุวรรณ 
  

67 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

89.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวอัจฉรา   สารค า 
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

68 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 -  1. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส 
2. นางสาวญาณิศา  งามจัตุรัส 
3. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ 
4. นายทศพร  หม่ืนน้อย 
5. นายนิติธร  ทวีชีพ 
6. นายมนไท  ดั้นชัยภูม ิ
7. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา 
8. นายวิศาล  คงสูงเนนิ 
9. นางสาวศรุตา  มาภักด ี
10. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชยั 

1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ 
2. นางสาวสุปาริชาต ิ สุวรรณชัย 
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ 
  

69 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจนี ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมาวรี  ประทุมแสง 1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา 

70 ภาษาตา่งประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวปฏิมาภรณ์  ศรีทิพย์ 
  

1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

71 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.7 เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายจิราย ุ ศิริรวง 
2. เด็กชายนพรัตน ์ ชาวประทมุ 
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ขอนบกลาง 
4. เด็กชายปิยพล  พาบุตรโต 
5. เด็กชายภาณุพงษ ์ นุยชัยภูม ิ
6. เด็กชายอดืเทพ  ชนะบุญ 
7. เด็กชายอัมรินทร ์ ไกรแสง 
8. เด็กชายอัมฤทธิ ์ ไกรแสง 

1. นายสุรักษ ์ เที่ยงธรรม 
2. นายทัศนะ  สีหาราช 
  

72 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
ม.4-ม.6 

90 ทอง 5 1. นายกษิดิ์เดช  พันธุ์สงา่ 
2. นายคชรินทร ์ ตังพานิช 
3. นายจักพงศ ื หาญชัย 
4. นายชยุต  เพชโรภาส 
5. นายนพรัตน ์ อาจนาฝาย 
6. นายพงศธร  กาแก้ว 

1. นายสุรักษ ์ เที่ยงธรรม 
2. นายทัศนะ  สีหาราช 
  

73 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.4 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวชุติมา  ละแมนชยั 
2. นางสาวธนาพร  พงษ์สุวรรณ 
3. นายปกป้อง  ตั้งใจ 
4. นางสาวปฏิมาภรณ์  ศรีทิพย์ 
5. นางสาวมัลลิกา  เสนชัย 
6. นางสาววรางคณา  เสี้ยมแหลม 
7. นางสาววานิสา  แก้วศาลาภมูิ 
8. นายศุภกานต ์ ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ 
9. นางสาวสุมาวรี  ประทุมแสง 
10. นางสาวอัจฉรา  สารค า 

1. นางประสานพันธ ์ พลทะยาน 
2. นางสาวสุปาริชาต ิ สุวรรณชัย 
3. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

74 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภสัสร  พุทธิษา 
2. นายปิติภัทร  บุญค้ า 
3. นางสาวพนิดา  ปั้นอยู ่
4. นายพลังพล  ในวัง 
5. นายพัฒนพงษ ์ โชติกิ่ง 

1. นางสาวสุปาริชาต ิ สุวรรณชัย 
2. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ 
  

75 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่ม่วง 
2. เด็กหญิงศตญาว ี ประสานชาต ิ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ตรวจนอก 

1. นางเกศินี  รอดเวียง 
  

76 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑาทิพย ์ บุตรเรือง 
2. นางสาวศิรินภาภรณ ์ จุลอักษร 
3. นางสาวเบญจรัตน ์ จัดนอก 

1. นางเกศินี  รอดเวียง 
  

77 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษส์่งเสริมการอ่าน  
ม.1-ม.3 

84.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายกิตติพงศ ์ อุดโนนตาด 
2. เด็กหญิงรวงข้าว  โล่ห์ค า 
3. เด็กชายสุรศักดิ ์ ใจชัยภูมิ 

1. นางเกศินี  รอดเวียง 
  

78 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษส์่งเสริมการอ่าน  
ม.4-ม.6 

90.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นางสาวขวัญชีวา  จ าชาต ิ
2. นายธีรภัทร  บุญกุล 
3. นายโยธนิ  โสดา 

1. นางเกศินี  รอดเวียง 
  

79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตนูแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

82.25 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายปัฐวีการณ ์ ฝานชัยภูมิ 
2. เด็กชายพงศ์พล  เพชรประไพ 
  

1. นางสาวมญช์สิการณ ์ แสงพรม 
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก 

80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญ ์ สุพันด ี
2. เด็กชายปัณณวิทย ์ ขุนแก้ว 

1. นางสาวพิชชาภรณ ์ บึงอ้อ 
2. นางสาวศันสนีย ์ มีหมู ่



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นายสรยุทธ  โชคเจริญนุกูล 
2. นายสุรพันธ ์ พลอยกระโทก 
  

1. นางสาวพิชชาภรณ ์ บึงอ้อ 
2. นางสาวศันสนีย ์ มีหมู ่
  

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

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  ยอดปทุม 
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมกสิกร 

1. นางสาวปัทมา  โขหานาม 
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย 

83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  
Text Editor ม.1-ม.3 

92 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กชายธนกร  หิรัญค า 
2. เด็กหญิงบรมพร  ทวดสุวรรณ์ 
  

1. นางสาวศันสนีย ์ มีหมู ่
2. นางสาวพิชชาภรณ ์ บึงอ้อ 

84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
 Web Editor ม.1-ม.3 

94 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงธนาภรณ์    เศวตอาคเนย ์
  

1. นางสาวปัทมา  โขหานาม 
2. นายสิทธ์ิประสงค์   เรียบเจริญ 

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

94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ   จันทกูล 
2. นางสาวพิมพ์ลภสั  ชัชวาลธาตรี 

1. นางสาวปัทมา  โขหานาม 
2. นางสาวอัญญารัตน์  ร่วมกระโทก 

86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-
ม.6 

77 เงิน รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายกฤษฎา  สังข์ดนตร ี
2. นายธินรัตน ์ สมัตถะ 
 

1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมล ี
2. นางสาวปัทมา  โขหานาม 

87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต ์ แก้วหานาม 
2. นายชนิกฤต  โมสิกะ 

1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมล ี
2. นายสิทธ์ิประสงค์  เรียบเจริญ 

88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

87 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงจตุพร   นราพงษ ์
2. เด็กหญิงปรียาพร    ช้างคง 
3. เด็กหญิงศุทธินี   ด้วงศาลา 

1. นางสาวปัทมา  โขหานาม 
2. นายสิทธ์ิประสงค์  เรียบเจริญ  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

89.17 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายณัฐ  ภัทรพงศ์สินธุ ์
2. นางสาวธัญกร  หาญวิเศษ 
3. นายนัฐพงษ ์ สุทธิชาต ิ

1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมล ี
2. นางสุดารัตน ์ เสี้ยมแหลม 
  

90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร ์ม.4-ม.6 90 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายก้องพล  วงษ์ชัย 
2. นายธนพล  ไท้ชัยภูม ิ
  

1. นายวสนัต ์ เสี้ยมแหลม 
2. นางสุดารัตน ์ เสี้ยมแหลม 
  

91 หุ่นยนต ์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  แฝงธาน ี
2. เด็กชายภาณุวิชญ ์ ทองขัติ 
3. เด็กชายอดิศักดิ ์ สุโทสา 

1. นายสิทธ์ิประสงค์  เรียบเจรญิ 
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย 

92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ 
ในท้องถ่ิน ม.4-ม.6 

97 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายนนทพัทธ ์ กุณา 
2. นายนรินทร์  เข็มกลัดมุกต์ 
3. นายฤทธิชัย  ก้อนแก้ว 

1. นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท ์
  

93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 
 

 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. นางสาวกนกวรรณ  สืบสุนนท์ 
2. นางสาววชิรญาณ ์ สายน้ า 
3. นางสาวอาทิติยา  หม่ืนสุข 

1. นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท ์
  

94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 

95 ทอง 
 
 
 
 
 
 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. เด็กชายกิตติกวิน  ใสแสง 
2. เด็กชายจีระเดช  เคนสูงเนิน 
3. เด็กชายชยุตพงศ ์ แก่นเกต 
4. เด็กชายปรวิทย ์ อาทิตนอก 
5. เด็กชายวนัชัย  จิญญายงค์ 
6. เด็กชายวีระพล  กงชัยภูมิ 

1. นางมยุร ี กลิ่นสุคนธ ์
2. นางเสาวภา  ชนะหาญ 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

95 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง  
ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป์ 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

96 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง  
ม.4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วฒันา 
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

97 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด  
ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์ 1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

98 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด  
ม.4-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวฒัน ์ แมนชัยภูม ิ
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

99 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ  
ม.1-ม.3 

88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงศ ์ เรืองเสนา 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

100 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ  
ม.4-ม.6 

87.33 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

1. นายอมรเทพ  หม่ันบ้านต้อน 
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

101 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ม.1-ม.3 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐปกร  ผุดผ่อง 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

102 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ม.4-ม.6 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  สิงห์เผ่น 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

103 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติการ  นุตะด ี
2. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส 
3. นางสาวญาณิศา  งามจัตุรัส 
4. เด็กชายฐิติพงศ ์ เรืองเสนา 

1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ 
2. นางสาวสุปาริชาต ิ สุวรรณชัย 
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ 
4. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์  



ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

      5. เด็กหญิงณัฐธดิา  ฐานวิเศษ 
6. นายณัฐปกร  ผุดผ่อง 
7. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ 
8. นายทศพร  หมื่นน้อย 
9. นายนิติธร  ทวีชีพ 
10. เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  ค าจันทร์ด ี
11. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา 
12. นางสาวผกามาศ  พรมมา 
13. เด็กหญิงพชรพร  ทักคุ้ม 
14. เด็กหญิงพรพิมล  โคบาล 
15. นายภาณุวัฒน ์ แมนชัยภูม ิ
16. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป ์
17. นายมนไท  ดั้นชัยภูม ิ
18. นายรัชชานนท์  จ่าชัย 
19. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา 
20. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์ 
21. นายวิศาล  คงสูงเนิน 
22. นางสาวศรตุา  มาภักด ี
23. นายศิวกร  สิงห์เผ่น 
24. เด็กชายสมเกยีรต ิ สมอุ่มจาน 
25. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา 
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยะ 
27. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชัย 
28. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน 
29. นางสาวอาธิตจตืรา  ชาญรบ 
30. นางสาวอารรีัตน ์ มาสิงห ์

 

 

 



สรุปตัวแทนระดับภาคของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ านวน 29 รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก 
  

1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน 
  

2 ภาษาไทย การแขง่ขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชรกมล  อ่อนสกุล 
  

1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.
4-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  คบหมู่ 
2. นายฤทธิไกร  ศิริชาติ 
3. นางสาววณิชญา  เสงี่ยมวิบูล 

1. นางจีราพร  เหมือนพันธุ์ 
  

4 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณติศาสตร์ ม.1-
ม.3 

97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณนิ  พิริยาพิทักษ์ภรณ์ 1. นายณรงค ์ ใต้ชัยภูมิ 
  

5 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.
1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกวี  ประไพวัชรพนัธ ์
2. เด็กหญิงนันทภัค  อิสรานุกิจ 
3. เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย 

1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ 
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม 
  

6 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.
4-ม.6 

94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  ธีรวนบด ี
2. นางสาวธันยาการต ์ พวงมาลัย 
3. นายสรวิชญ ์ จันทร์กระจา่ง 
  

1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย 
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ
  

7 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ ์ เจริญ 
2. เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปญัญา 
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบด ี
 

1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ 
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท ์
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

8 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชารีย ์ สิริวังฆานนท์ 
2. นายธันยธรณ ์ ช านาญวงค ์
3. นางสาววรางคณา  เสี้ยมแหลม 

1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย 
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ

9 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัธทวฒัน์  หาญวิเศษ 
2. เด็กชายพีรณัศก ์ บัวบาง 

1. นายปกครอง  บุญปลื้ม 
2. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 

10 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรภาว ์ กลางสาทร 
2. เด็กหญิงปานฤทยั  ชัยสิน 
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภักดีสาร 

1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
2. นางสาวฉัตราภรณ ์ สงวนรัมย์ 
  

11 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชฏิพาน   โคตรนาวัง  
2. เด็กชายชินวฒัน์   สลิดกุล  
3. เด็กชายปิลันธน ์ แปรโคกสูง  
4. เด็กหญิงลลิตวดี   โชติจิรศิริกุล  
5. เด็กชายศุภณัฐ   วรรณชาต ิ 
6. เด็กชายสรศักดิ์   พรมสุคนธ ์ 

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรร 
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร 
  

12 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกชภาส   วรวิเศษ  
2. นายธนภัทร   ฉิมพาล ี
3. นายนชัพน  ตอพล 
4. นายนายนุติ   เหรา 
5. นายพิทักษ์ภูม ิ วุสันเทียะ  
6. นายศุภณัฐ   วิวิธสุรการ  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรร 
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร 
  

13 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย 
 ม.1-ม.3 

88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธัส   จิตต์พิสุทธิส์ริ ิ 
  

1. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

14 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย 
 ม.4-ม.6 

94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานวุัฒน์   วงค์สมบัต ิ 
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

15 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรีธร   ชาลีเครือ  
  

1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 
  

16 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจนี  
ม.4-ม.6 

95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมาวรี  ประทุมแสง 
  

1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา 
  

17 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภสัสร  พุทธิษา 
2. นายปิติภัทร  บุญค้ า 
3. นางสาวพนิดา  ปั้นอยู ่
4. นายพลังพล  ในวัง 
5. นายพัฒนพงษ ์ โชติกิ่ง 

1. นางสาวสปุาริชาติ  สุวรรณชยั 
2. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ 
  

18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญ ์ สุพันด ี
2. เด็กชายปัณณวิทย ์ ขุนแก้ว 

1. นางสาวพิชชาภรณ ์ บึงอ้อ 
2. นางสาวศันสนีย ์ มีหมู ่

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

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  ยอดปทุม 
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมกสิกร 

1. นางสาวปัทมา  โขหานาม 
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย 

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

94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ   จันทกูล 
2. นางสาวพิมพ์ลภสั  ชัชวาลธาตรี 

1. นางสาวปัทมา  โขหานาม 
2. นางสาวอัญญารัตน์ ร่วมกระโทก 

21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

90 ทอง 
 
 
 

ชนะเลิศ 1. นายกานต ์ แก้วหานาม 
2. นายชนิกฤต  โมสิกะ 

1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมล ี
2. นายสิทธิป์ระสงค์  เรียบเจริญ 



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

22 หุ่นยนต ์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  แฝงธาน ี
2. เด็กชายภาณุวิชญ ์ ทองขัติ 
3. เด็กชายอดิศักดิ ์ สุโทสา 

1. นายสิทธิป์ระสงค์  เรียบเจริญ 
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย 

23 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง 
ม.1-ม.3 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป์ 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

24 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแขง่ขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง 
ม.4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วฒันา 
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

25 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด 
 ม.4-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวฒัน ์ แมนชัยภูม ิ
  

1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์ 
  

26 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ  
ม.1-ม.3 

88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงศ ์ เรืองเสนา 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

27 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ม.1-ม.3 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐปกร  ผุดผ่อง 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

28 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน  
ม.4-ม.6 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  สิงห์เผ่น 
  

1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  

29 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมือง(โปงลาง)  
ม.1-ม.6 

93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติการ  นุตะด ี
2. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส 
3. นางสาวญาณิศา  งามจัตุรัส 
4. เด็กชายฐิติพงศ ์ เรืองเสนา 
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานวิเศษ 
6. นายณัฐปกร  ผุดผ่อง 
7. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ 

1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ 
2. นางสาวสปุาริชาติ  สุวรรณชยั 
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ 
4. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ 
  



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

      8. นายทศพร  หม่ืนน้อย 
9. นายนิติธร  ทวีชีพ 
10. เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  ค าจันทรด์ี 
11. เด็กชายปรชัญา  ขลังวิชา 
12. นางสาวผกามาศ  พรมมา 
13. เดก็หญิงพชรพร  ทักคุ้ม 
14. เด็กหญิงพรพิมล  โคบาล 
15. นายภาณุวัฒน ์ แมนชัยภูม ิ
16. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป์ 
17. นายมนไท  ดั้นชัยภูม ิ
18. นายรชัชานนท์  จ่าชัย 
19. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา 
20. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์ 
21. นายวิศาล  คงสูงเนนิ 
22. นางสาวศรุตา  มาภักด ี
23. นายศิวกร  สิงห์เผ่น 
24. เด็กชายสมเกียรต ิ สมอุ่มจาน 
25. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วฒันา 
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยะ 
27. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชยั 
28. นายอมรเทพ  หม่ันบ้านต้อน 
29. นางสาวอาธิตจืตรา  ชาญรบ 
30. นางสาวอารีรัตน ์ มาสิงห ์

 

รวม 91 46 
 



 


