
 

สรุปตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (ภูมภิาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
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ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) 
ม.1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ ์ สิงห์เสน่ห ์
2. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ 
  

1. นางบานช่ืน  ประไพ 
2. นายภัทรวัฒน ์ เขียวขจ ี
  

2 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
1-ม.3 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขุยข า 
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงค ์
  

1. นางสาวบงกชรัตน ์ เจริญ
ทวี 
2. นายวันชัย  พละราด 
  

3 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวล่า  ยึน 
  

1. นายวันชัย  พละราด 
  

4 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.
3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม 
  

1. นายวันชัย  พละราด 
  

5 วิทยาศาสตร ์ การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกษมา  โพธิ์ทอง 
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลีลา 
  

1. นางสาวจุฑาวด ี ศรีเชียงสา 
2. นายวุฒิชัย  มีส าราญ 
  

 

 



ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

6 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  หอยสังข ์
2. เด็กหญิงชไมพร  ไชยวิศาล 
3. เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา 
4. เด็กหญิงพีรชญา  ขวัญศิริมงคล 
5. เด็กหญิงวราภรณ ์ เจรญิสุข 
  

1. นายศุภกิตติ ์ ศรีบุตร 
2. นางสาวอรอนงค์  แหวน
วงษ ์
  

7 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.1-ม.3 

82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจันทร ์ รัตนพาหริะ 
2. เด็กชายวศิน  ตรีประเสริฐศักดิ ์
3. นายสมชาย  อินค า 
4. เด็กชายอัฐษฎาวุฒ ิ หอยสังข ์
5. เด็กหญิงโสสุวรรณ  สังข์ทอง 
  

1. นางสาวณัฐวรินทร ์ โยธา
ภิรมย ์
2. นายศุภกิตติ ์ ศรีบุตร 
  

8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.
1-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันที  สังข์ทอง 
2. เด็กหญิงบุณฑิตา  บุญช่วย 
3. เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศลิป ์
4. นางสาวยีง  นาง 
5. เด็กหญิงวรรณภา  เอียงอ่อน 
6. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวสัดิ ์
7. เด็กหญิงสุกญัญา  ล ี
8. นางสาวเกศิน ี รัตนวาลย ์
9. เด็กหญิงเซียงอ๊ี  อ๊อก 
10. เด็กหญิงเพีย  วิภา 
  

1. นายดิเรก  ขนรกุล 
2. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ 
3. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรี
วงษ ์
  

 



ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

9 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 

97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโบว์  หอยสังข ์
  

1. นางสาวปุริมปรัชญ ์ หมื่น
ศรีพรม 
  

10 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.
1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเพชร  อินจรัญ 
  

1. นางสาวปุริมปรัชญ ์ หมื่น
ศรีพรม 
  

11 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 

87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชายศิฐา  รุ่งเรือง 
2. เด็กหญิงดารารตัน ์ บาทจิต 
3. นายมนต์ธวัช  แสนสวัสดิ ์
4. นายวรชาต ิ มณีงาม 
5. เด็กชายศุภวัฒน ์ สออนงค์ 
6. เด็กหญิงแสงดาว  กิจนุเคราะห ์
  

1. นายวีระ  มนตรีวงษ ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรี
วงษ ์
  

12 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย ม.1-
ม.3 

80.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอริยะ  สุขเกษม 
  

1. นายวีระ  มนตรีวงษ ์
  

13 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

84.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุจร ี หอม 
  

1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรี
วงษ ์
  

14 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ม.4-ม.6 

94.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้องแหม่ม  ดี 
  

1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
  

15 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลสิา  กรัญญิรัตน ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  สร้างสม 
  

1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด 
2. นางสาวภานุกา  พลไชยขา 
  



 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 

92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกณวรรธน ์ คุ้มปล ี
2. เด็กชายมนัส  ผลาเกต ุ
3. เด็กชายศิวกร  ทาสงัด 
  

1. นายกฤษณะพงศ์  สงคง 
2. นางอุบลรัตน ์ ถึกสุวรรณ 
  

17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรเมธ  แสนเสนาะ 
  

1. นางบานช่ืน  ประไพ 
  

18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.4-ม.6 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน ์ มายัน 
2. นางสาวพวงชมพู  ศรีจันทร ์
3. นางสาวลินดา  คุ้มปล ี
  

1. นางบานช่ืน  ประไพ 
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจ ี
  

 

 

 

 

 

 

 


