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โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน มีอายุครบ 115 ปี ในปี พ .ศ. 2562 นี ้เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด

ชาย ตั้งแตํเริ่มการจัดการเรียนการสอนในปี พ .ศ. 2547 ในชื่อโรงเรียนวิทยาคม ปี พ .ศ. 2461 ได๎รับพระราชทาน

นามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว (รัชกาลท่ี 6) วาํ โรงเรียนจักรค าคณาทร ตามพระนามพลตรี

มหาอ ามาตย๑โทเจ๎าจักรค าขจรศักดิ์ ผู๎ครองนครล าพูนในสมัยนั้น และย๎ายมาท่ีตัง้ ณ สถานท่ีป๓จจุบัน ในปี พ .ศ. 

2484 ป๓จจุบันชื่อวาํโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร๎อมของโรงเรียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล ตาม

วสิัยทัศน๑ “เป็นสถานศกึษาคุณภาพ มาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเป็นไทย ” เอกลักษณ๑ของโรงเรียน “จักรค าฯ 

เป็นผู๎น าทางวชิาการ” อัตลักษณ๑ของลูกน้ าเงินเหลืองท่ีวํา “ลูกจักรค าเป็นผู๎น าสร๎างสรรค๑สังคม” 

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมงาน “วันเกียรติยศจักรค าคณาทร” ประจ าปีการศกึษา 2561 ประกาศเชิดชูเกียรติ 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา ท่ีได๎รับประกาศผลงานดีเดํน ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และ

ระดับจังหวัด ข้ึนในวันท่ี 11 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมบุรีรัตน๑ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

 

       โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการพิธีเปดิ  

ก าหนดการจัดกิจกรรม “วันเกียรติยศ จักรค าคณาทร” ประจ าป ี2561 

ประกาศเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ที่ได้รับประกาศผลงานดีเด่น 

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด 

11 มีนาคม 2562 

หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

------------------------------------------------- 

 

07.00 – 08.30 น.  -  นักเรียน คณะผู๎บริหาร คณะครู ท่ีจะเข๎ารับรางวัลลงทะเบียน  

08.30 – 09.30 น. -  นักเรียน คณะผู๎บริหาร คณะครู และแขกผู๎มีเกียรติ พร๎อมกัน ณ หอประชุมบุรีรัตน๑    

   โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

09.30 น.  -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง  

- ผู๎อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน กลําวรายงาน  

   -  ชมการแสดงพิธีเปิด 

   -  ประธาน มอบเกียรติบัตร โลํ รางวัล ใหแ๎กํนักเรียน คณะผู๎บริหาร และคณะครู  

   ตามล าดับ 

 รางวัลระดับนานาชาติ 

 รางวัลระดับชาติ 

 รางวัลระดับภาค 

 รางวัลระดับจังหวัด 

- ประธาน กลําวให๎โอวาทแกํนักเรียน คณะผู๎บริหาร และคณะครู  

12.00 น.   -  เสร็จสิน้พิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รางวัลระดับนานาชาติ 

 รายชื่อรางวัลและผลงานนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ระดับนานาชาติ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  (หุ่นยนต์) 

ที่ รายชื่อ รางวัล ผลงาน 

1 นายอนพัทย๑  ดอกพุฒ 

นายณัฐธัญญนนท๑ อภิรชตานนท๑ 

นายวัฒนา  ปิงชัย 

 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัล รองแชมป์ 

อันดับท่ี 2 

สามารถแก๎ป๓ญหากติกาเซอร๑ไพรส๑ได๎ครบถ๎วนและได๎คะแนนเต็ม 

การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงแชมป์นานาชาติ ระหวํางวันท่ี 15-

19 เดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎า

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหมํ ซึ่งการไปแขํงขันครั้งนี้ กระทรวงวทิยาศาสตร๑และ

เทคโนโลยี และสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และ

เทคโนโลยี (สสวท.) รํวมกับ บริษัทแกมมาโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 

รํวมเป็นตัวแทนประเทศไทย สํงนักเรียนเข๎ารํวมในการแขํงขัน

ท้ังหมด 22 ทีม โดยมีทีมจากประเทศท่ัวโลกเข๎ารํวมการแขํงขัน

ท้ังหมด 63 ประเทศ รวมผู๎เข๎ารํวมแขํงขันท้ังหมด 486 ทีม  

 

2 นายรามฤทธ์ิ  สุดใจ 

นายอนพัทย๑  ดอกพุฒ 

นายณัฐธัญญนนท๑ อภิรชตานนท๑ 

 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 3 

รายการแขํงขัน Lego Line Follower Senior ได๎รับรางวัล First 

Prize การแขํงขันหุนํยนต๑ในระดับนานาชาติ The 15th Robot  

Challenge International Tournament ระหวํางวันท่ี 9-13 สิงหาคม 

2561 ณ กรุงป๓กกิ่ง สาธารณรั ฐประชาชนจีน  ซึ่งการไปแขํงขัน

ครั้งนี้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา คณะส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) สํงทีมตัวแทนนักเรียน

ไทยเข๎ารํวมแขํงขัน มีจ านวน 8 โรงเรียน 10 รายการแขํงขัน (โดย

คัดเลือกทมีท่ีได๎รับรางวัลชนะเลิศจากการแขํงขันหุนํยนต๑ สพฐ . 

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 

2560)  โดยมีนักเรียนและเยาวชนจาก 30 ประเทศ โค๎ชผู๎ควบคุม

การแขํงขัน 445 คน ผู๎เข๎าแขํงขัน 2,288 คน และ 223 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

ที่ รายชื่อ รางวัล ผลงาน 

3 นายศุภโชค  เทพมาลัย 

 

ครูท่ีปรึกษา 

นางศุภลักษณ๑  บุษมงคล 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผักและผลไม๎ ประเภทเดี่ยว โดย 

ThaiFEX-World of Food Asia 2018  

 

 

 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ รายชื่อ รางวัล ผลงาน 

4 นางสาวสุรีย๑รัตน๑ ชูศรี ได๎รับทุนการศกึษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นานาชาติ ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอเอสเพื่อการศกึษาและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5 นายวทิธวินทร๑  ป๓นตา ได๎รับทุนการศกึษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นานาชาติ ณ ประเทศ

ฮังการี 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยูซีอี ณ ประเทศฮังการี 

6 นายพชร  ปาระโมงค๑ ได๎รับทุนการศกึษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นานาชาติ ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอเอสเพื่อการศกึษาและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น  

7 นางสาวกานต๑สริิ  ด ารงมณี ได๎รับทุนการศกึษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ณ ประเทศนวิซีแลนด๑ 

โครงการเย าวชนเอเอฟเอเอสเพื่อการศกึษาและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศนวิซีแลนด๑ 

 

 รางวัลระดับประเทศ 

 รางวัลสถานศึกษา 

ที่ รายชื่อ รางวัล ผลงาน 

8 โรงเรียนจักรค าคณาทร   

จังหวัดล าพูน 

 

รางวัลการผํานการประเมินรางวัลคุณภาพ

แหงํส านักงานงานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพืน้ฐาน (OBECQA) 

การประเมินประเมินรางวัลคุณภาพแหงํ

ส านักงานงานคณะกรรมการการศกึษาข้ัน

พืน้ฐาน (OBECQA) 

9 โรงเรียนจักรค าคณาทร 

จังหวัดล าพูน 

รางวัล MOE AWARDS ปีการศกึษา 2559 

ผลงานระดับดีเดํน ประเภทสถานศกึษา

อนุรักษ๑มรดกไทย 

รางวัล MOE AWARDS ปีการศกึษา 2559 

ผลงานระดับดีเดํน ประเภทสถานศกึษา

อนุรักษ๑มรดกไทย 

10 โรงเรียนจักรค าคณาทร 

จังหวัดล าพูน 

รางวัลสถานศกึษาท่ีสงํเสริมการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

โครงการประเมินและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร๑และวทิยาศาสตร๑ (TEDET) 

 

 รายชื่อผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รางวัลผลงานระดับประเทศ 

ที่ รายชื่อ รางวัล ผลงาน 

11 ครูณภัค  ฐิตมินัส 

 

ได๎รับการคัดเลือกเพื่อไป

น าเสนอในการประชุม

บทความวจิัย เรื่อง Development of life skills though the 

use Contemplative    education  and  the  Research Base 



ระดับนานาชาติ Learning  of grad 8 student in the gifted classroom ได๎รับ

การคัดเลือกเพื่อไปน าเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ ใน

งาน International Research Association  for  Talent  

Development and Excellence (IRATDE) ณ กรุงไทเป 

ประเทศไต๎หวัน รํวมกับนักวิชาการด๎านการศกึษาท่ัวโลก 

12 ครูพิชิต  ค าบุรี 

 

ครูท่ีปรึกษาได๎รับทุนวิจัย

ระดับประเทศ 

จากส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ 

(สวทช) ในโครงการเสริมสร๎างพันธุศาสตร๑โมเลกุลพืช 

ส าหรับเยาวชนไทย ประจ าปี 2560-2561 ผลงานวิจัยเรื่อง 

การศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอ๎มในการให๎

สีย๎อมผ๎าฝ้ายพืน้เมืองชนิดตาํงๆ ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

ด๎วยเทคนิคปฏิกิริยา ลูกโซํโพลิเมอร๑เรสบริเวณยนีส๑ matK 

และ ITS 

13 นางสาวอัจฉรา ธรีวทิยานุกูล 

 

ครูท่ีปรึกษาได๎รับทุนวิจัย 

และได๎รับทุนน าสนอ

งานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 การหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปดิ M50 โดย

ใช๎ H-R Diagram 

 การหาคําคงท่ีฮับเบิล ด๎วย supernova type la 

 การหาคําพารามิเตอร๑ของดาวคํูอุปราคา DF CVn จาก

การวเิคราะห๑ข๎อมูลในโปรแกรม PHOEBE 

14 นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล ครูท่ีปรึกษาทีมหุมํยนต๑

ระดับนานาชาติ 

สามารถแก๎ป๓ญหากติกาเซอร๑ไพรส๑ได๎ครบถ๎วนและได๎คะแนน

เต็ม การแขํงขันโอ ลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 

2018: World Robot Olympiad 2018) รอบชิงแชมป์นานาชาติ 

ระหวํางวันท่ี 15-19 เดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2561 ณ ศูนย๑

ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งการไปแขํงขันครั้งนี้ 

กระทรวงวทิยาศาส ตร๑และเทคโนโลยี และสถาบันสํงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท.) รํวมกับ บริษัท

แกมมาโก๎ (ประเทศไทย ) จ ากัด รํวมเป็นตัวแทนประเทศไทย 

สํงนักเรียนเข๎ารํวมในการแขํงขันท้ังหมด 22 ทีม โดยมีทีมจาก

ประเทศท่ัวโลกเข๎ารํวมการแขํงขันท้ังหมด 63 ประเทศ รวม

ผู๎เข๎ารํวมแขํงขันท้ังหมด 486 ทีม  

 

15 ครูศยานันท๑  ยารังฝ๓้น   รางวัลอาสาสมัครดีเดํน 

ระดับประเทศ ประจ าปี 

2561 

จากมูลนิธิการศกึษาวัฒนธรรมสัมพันธ๑ไทย-นานาชาติ                

(เอเอฟเอส ประเทศไทย) และได๎รับทุนศกึษาดูงานด๎าน

การศกึษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศ ฮังการี 

16 นางสาวอักษร  วรรณกันธา ได๎รับทุนอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพด๎านภาษาญี่ปุ่น 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 

ส าหรับครูระดับมัธยมศกึษา รุํนท่ี 3 ณ เจแปนฟาวเดชั่น 

ศูนย๑คันไซ ประเทศญี่ปุ่น 



17 นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ สมควรได๎รับการยกยอํง

เป็นแบบอยํางท่ีดแีกํสังคม 

ด๎านนวัตกรรม สร๎างสรรค๑

คนดี ด๎านการเรียนการ

สอนเพื่อสํงเสริมคุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

18 นางนฤชล  พิมพ๑สวําง 

 

รับโลํรางวัลเชิดชูเกียรติ ครู 

ผู๎สร๎างสรรค๑ ระดับประเทศ 

และเกียรติบัตรครูผู๎ฝึกสอน

นักเรียนเข๎าแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศ 

กิจกรรมของโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 

ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 

19 นางศุภลักษณ๑  บุษมงคล ครูท่ีปรึกษานักเรียนรางวัล การแขํงขันการแกะสลักผักและผลไม๎ ประเภทเดี่ยว โดย 

ThaiFEX-World of Food Asia 2018 

 

 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที่ รายชือ่ อันดับ รางวัล 

20 นางสาวณัฐภัทร  โถนาค นักเรียนทุนเลําเรียนหลวง 

(ทุน กพ.) 

ได๎รับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหก๎ระทรวงวทิยาศาสตร๑ และ

เทคโนโลยีตามความต๎องการของกระทรวง กรม หรือ หนวํยงาน

ของรัฐ ประจ าปี 2562 (ทุนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ) 

(ทุน กพ .) ได๎ศกึษาระดับปริญ ญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก ในสาขากาบริหารและการจัดการเทโนกลย ีณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และเครือออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด๑ หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

 

 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

21 นายอดิศร  แก๎วเล็ก รองประธานยุวชน

ประชาธปิไตย 

รองประธานยุวชนประชาธปิไตย เครือขํายรัฐสภา รุํนท่ี 2 

ประจ าปี 2561 

 

 รายชื่อรางวัลและผลงานนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน จังหวัดพะเยา ระดับชาติ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

22 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 

1. นายณัฐพล         นิ่มงามศรี 

2. นายนิตริัฐ          บุญทา 

3. นายภูวกร          อุโมงค๑โน 

ทอง ชนะเลิศ 



4. นายศควรรษ      จันทร๑ฟู 

5. นายสรวัชญ๑        ทองกลาง 

6. นางสาวสริิยากร  ใจลังกา 

7. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี 

8. นางสาวอักษร      วิไลจันทร๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายวสันต๑             วรีะโพธิ์ 

2. นางศริิลักษณ๑        วรีะโพธิ์ 

3. นางสาววรางคณา  มณีจักร 

23 การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 

1. นายกอบชัย               มหาวงค๑ 

2. นางสาวเบญจภรณ๑     เดียวกนกรัตน๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางณัชชา        เตจะโสด 

2. นางสาวดลหทัย  อินทร๑จันทร๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

24 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับกลาง ม.4-ม.6 

1. เด็กชายกฤติพงศ๑        กระแสร๑ 

2. นายณัฐธัญญนนท๑     อภิรชตานนท๑ 

3. นายรามฤทธ์ิ            สุดใจ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางฃลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง ชนะเลิศ 

25 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับสูง ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธนพัฒน๑        พัวศิริ 

2. เด็กชายภูตะวัน         ณะอ๐อ 

3. เด็กชายสาริน           ยองสุวรรณ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง ชนะเลิศ 

26 การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิธีราภรณ๑    พุดทะสี 

2. นายศุภโชค            เทพมาลัย 

3. นางสาวแสงหอม     หมายค า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางศุภลักษณ๑  บุษมงคล 

2. นายทันฤทธิ์     อินทรีย๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

27 การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.4-ม.6 

1. นายกัมพล            ปิณวรรณา 

2. นางสาวปะการัง    จันทร๑ดาพรหม 

ทอง ชนะเลิศ 



3. นางสาวพรพิมล     ชมพู 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางศุภลักษณ๑        บุษมงคล 

2. วาํท่ีร๎อยตรีปรีชา   ญาณโรจน๑ 

28 การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม .4-ม.6 

1. นายภานุวัฒน๑      ธรรมโครํง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสุพรพงศ๑  สุวรรณรัตน๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

29 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

1. นายภาณุวัฒน๑     วงษ๑บุญมี 

2. นายวรชาติ         รักพงศ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวภูษณิศา    บริหาร 

2. นางสาววราภรณ๑  หนอํค า 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

30 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับกลาง ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพงษ๑ศักดิ์       อุดตึง 

2. เด็กชายพุฒพิงศ๑       วงศ๑จันทร๑ติ๊บ 

3. เด็กชายรณกร         ญาณะเจริญ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

2. นายณัฐวุฒิ  พิงค๑แก๎ว 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

31 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร๑ไป

ประยุกต๑ใช๎ ม.4-ม.6 

1. นางสาวมลิษา        ค าแดงใหญํ 

2. นายศริิศักดิ์          หมื่นสิทธโิรจน๑ 

3. นางสาวสริิวิมล     ศรีไม๎ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายศุภกร         พึ่งโต 

2. นางสาวรัชนีกร  ค าบุญมา 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

32 การแขํงขันการสร๎างการ๑ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณภัทร         บุญเฉลิมสุข 

2. เด็กหญงิสุวชิาดา      ณ ล าพูน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวพรรษา  ชายน๎อย 

2. นายณัฐวุฒิ      พิงค๑แก๎ว 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

 

 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (หุ่นยนต์) 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

33 นายอนพัทย๑  ดอกพุฒ 

นายวัฒนา  ปิงชัย 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลชิงแชมป์ประเทศไทย  การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ World Robot Olmpiad 2018 รุํน

อายุไมํเกิน 19 ปี Regular Category สนามชิงแชมป์ประเทศไทย 

ระหวํางวันท่ี 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561ณ ขอนแกํนฮอลล๑ 

ชั้น 5 ศูนย๑การค๎าเว็นทรัลพลาซํา จังหวัดขอนแกํน ได๎เป็น

ตัวแทนแขํงขันชิงแชมป์นานาชาติ ระหวํางวันท่ี  16-18 

พฤศจิกายน 2561 ได๎รับเกียรติบัตร ป้ายเกียรติคุณ โลํประกาศ

เกียรติคุณรางวัลแชมป์ประเทศไทยจากรัฐมนตรีวาํการ

กระทรวงศึกษาธกิาร ถ๎วยรางวัลแชมป์ประเทศไทย  โลํรางวัล

ครูผู๎ควบคุมดีเดํนจากเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ัน

พืน้ฐาน (กพฐ,) เงินรางวัล 70,000 บาท ทุนเจียระไนเพชรมูลคํา 

474,500 บาท จ านวน 3 ทุนจากสถาบันจัดการป๓ญญาภิวัฒน๑ 

34 นายศุภฤกษ๑  ย๎ายบุญธรรม 

นายทศวรรษ  ถาวร 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รองชนะเลิศอันดับ 7 การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ World Robot Olmpiad 2018 รุํน

อายุไมํเกิน 19 ปี Regular Category สนามชิงแชมป์ประเทศไทย 

ระหวํางวันท่ี 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561ณ ขอนแกํนฮอลล๑ 

ชั้น 5 ศูนย๑การค๎าเว็นทรัลพลาซํา จังหวัดขอนแกํน ได๎เป็น

ตัวแทนแขํงขนัชิงแชมป์นานาชาติ ระหวํางวันท่ี  16-18 

พฤศจิกายน 2561 

35 นายณัฐธญัญนนท๑ อภิรชตา

นนท๑    

นายอนพัทย๑  ดอกพุฒ     

นายรามฤทธ์ิ  สุดใจ     

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลชนะเลิศ ระดับ

เหรียญทอง 

การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับกลาง ม .4-ม.6 งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 2560 ระดับชาติ ณ ศูนย๑ค๎าสํง

เดอะฮับ เซียร๑รังสิต จ.ปทุมธานี ระหวํางวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ๑ 

2561 ทีมหุนํยนต๑โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ได๎เป็น

ตัวแทนภาคเหนอืเข๎ารํวมการแขํงขันหุนํยนต๑ ระดับชาติ 

36 เด็กชายพงษ๑ศักดิ์  อุดตึง   

เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ  

เด็กชายศริาวชิญ๑  ธานีค า   

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลอันดับท่ี 4 ระดับ

เหรียญทอง 

การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับกลาง ม .1-ม.4 งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 2560 ระดับชาติ ณ ศูนย๑ค๎าสํง

เดอะฮับ เซียร๑รังสิต จ.ปทุมธานี ระหวํางวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ๑ 

2561 ทีมหุนํยนต๑โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ได๎เป็น

ตัวแทนภาคเหนอืเข๎ารํวมการแขํงขันหุนํยนต๑ ระดับชาติ 

37 นายธนเกียรติ  จุํมจันทร๑   

นายนัทธ๑ชนัน  ราชศักดิ์   

นายธนกฤต  เมืองสุวรรณ    

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล  

 

รางวัลอันดับท่ี 7 ระดับ

เหรียญเงิน 

การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับสูง ม .4-ม .6งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 2560 ระดับชาติ ณ ศูนย๑ค๎าสํง

เดอะฮับ เซียร๑รังสิต จ.ปทุมธานี ระหวํางวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ๑ 

2561 ทีมหุนํยนต๑โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด ล าพูน ได๎เป็น

ตัวแทนภาคเหนอืเข๎ารํวมการแขํงขันหุนํยนต๑ ระดับชาติ 



38 เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ๑  

เด็กชายธนพัฒน๑  พัวศิริ   

เด็กชายนันทพงศ๑  วงศ๑

มณีวรรณ  

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล  

 

รางวัลอันดับท่ี 9 ระดับ

เหรียญทองแดง 

การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับสูง ม .1-ม .3 งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 2560 ระดับชาติ ณ ศูนย๑ค๎าสํง

เดอะฮับ เซียร๑รังสิต จ.ปทุมธานี ระหวํางวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ๑ 

2561 ทีมหุนํยนต๑โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ได๎เป็น

ตัวแทนภาคเหนอืเข๎ารํวมการแขํงขันหุนํยนต๑ ระดับชาติ 

39 นายศภุฤกษ๑  ย๎ายบุญธรรม   

นายกฤษณพงค๑  โวหาร   

นายชาญณรงค๑  โอดแก๎ว 

ครูท่ีปรึกษา  

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล  

 

รางวัลอันดับท่ี 5 ระดับ

เหรียญเงิน 

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝ๓งตัว ม .4-ม .6 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 2560 ระดับชาติ 

ณ ศูนย๑ค๎าสํงเดอะฮับ เซียร๑รังสิต จ .ปทุมธานี ระหวํางวันท่ี 11-

13 กุมภาพันธ๑ 2561 ทีมหุนํยนต๑โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด

ล าพูน ได๎เป็นตัวแทนภาคเหนอืเข๎ารํวมการแขํงขันหุนํยนต๑ 

ระดับชาติ 

40 เด็กชายศราวนิ  ชัยวังซ๎าย  

เด็กชายวธิวินท๑  เลื่อมใจหาญ   

เด็กชายธรีพิชญ๑  จันทร๑ด ี 

ครูท่ีปรึกษา 

นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร  

นายปรีดา  ยะธมิา 

รางวัลอันดับท่ี 6 ระดับ

เหรียญทองแดง 

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝ๓งตัว ม .1-ม .3 งาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศกึษา 2560 ระดับชาติ 

ณ ศูนย๑ค๎าสํงเดอะฮับ เซียร๑รังสิต จ .ปทุมธานี ระหวํางวันท่ี 11-

13 กุมภาพันธ๑ 2561 ทีมหุนํยนต๑โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด

ล าพูน ได๎เป็นตัวแทนภาคเหนอืเข๎ารํวมการแขํงขันหุนํยนต๑ 

ระดับชาติ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

41 นายวธิวินทร๑ ป๓นตา   รางวัลชนะเลิศ การแขํงขัน "ตอบป๓ญหาเ ศรษฐกิจการเงินกับการธนาคารแหงํ

ประเทศไทย ประจ าปี 2561 " เมื่อวันท่ี 3-5 ตุลาคม 2561                 

ณ  กรุงเทพมหานคร 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

42 นางสาวอารียา  กาวนิ 

 

ครูท่ีปรึกษา     

นางสาวอัจฉรา  ธรีวทิยานุกุล 

 

ผลงานวิจัยทางดารา

ศาสตร๑ ระดับประเทศ 

ได๎รับทุนวิจัย จาก

สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร๑แหํงชาติ 

(องค๑การมหาชน) 

การหาระยะทางและอายุของกระจุกดาวเปดิ M50 โดยใช๎ H-R 

Diagram 



43 นายชาติตระการ  ธรรมเดช 

 

ครูท่ีปรึกษา     

นางสาวอัจฉรา  ธรีวทิยานุกุล 

 

ผลงานวิจัยทางดารา

ศาสตร๑ ระดับประเทศ 

ได๎รับทุนวิจัย จาก

สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร๑แหํงชาติ 

(องค๑การมหาชน) 

การหาคําคงท่ีฮับเบิล ด๎วย supernova type la 

44 นายคชานนท๑   ไชยชะนะ 

 

ครูท่ีปรึกษา     

นางสาวอัจฉรา  ธรีวทิยานุกุล 

 

ผลงานวิจัยทางดารา

ศาสตร๑ ระดับประเทศ 

ได๎รับทุนวิจัย จาก

สถาบันวิจัยดารา

ศาสตร๑แหงํชาติ 

(องค๑การมหาชน) 

การหาคําพารามิเตอร๑ของดาวคํูอุปราคา DF CVn จากการ

วเิคราะห๑ข๎อมูลในโปรแกรม PHOEBE 

45 นางสาวกษมา  สมบูรณ๑ชัย

นางสาวณัฐมน อุประโจง

นางสาวนันทลักษณ๑  พะวงศ๑รัตน๑ 

 

ครูท่ีปรึกษา 

นางณภัค  ฐิตมินัส   

นางสาวอัจฉรา ธรีวทิยานุกูล 

 

รางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ 

การประกวด โครงการ ไมโครคอนโทรลเลอร๑เพื่อการประยุกต๑ใช๎

จากโครงงาน เรื่อง  “การศกึษาประสิทธภิาพของระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร๑ในการควบคุมความชืน้ของโรงเรือนเพาะ

เห็ด” โดยการสนับสนุนจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร๑ และโครงการโกลบ สถ าบันสํงเสริม

การสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

 

46 นางสาวนนทกานต๑  แสงผาบ   

นายกฤตนัย  ปงกา  

นายพลภูมิ  ธนะวงศ๑ 

 

ครูท่ีปรึกษา  

นายพิชิต  ค าบุรี 

ได๎รับทุนวิจัย จาก

ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร๑และ

เทคโนโลยีแหํงชาติ 

(สวทช) 

โครงการ เสริมสร๎างทักษะด๎านพันธุศาสตร๑โมเลกุลพืช ส าหรับ

เยาวชนไทย ประจ าปี 2560 -2561 

ชื่อเรื่อง การศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอ๎มใน

การใหส๎ีย๎อมผ๎าฝ้ายพืน้เมืองชนิดตาํงๆ ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

ด๎วยเทคนิคปฏิกิริยา ลูกโซํโพลิเมอเรสบริเวณยนี matK และ ITS 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

47 นายกรัณย๑กร  ธติิเวศน๑สกุล รางวัลเด็กประพฤติดี 

มีคํานิยม 

เนื่องในวันเด็กแหงํชาติ ปี 2562 รับรางวัลจากรัฐมนตรี

กระทรวงวัฒนธรรม 

48 เด็กชายฮิโรมุ  อิชิคาวา 

ครูท่ีปรึกษา 

นางนันท๑นภัส  ฐานเหลก๎ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เกียรติบัตรพร๎อมเงินรางวัล 

10,000 บาท โรงเรียนได๎

อุปกรณ๑กีฬา 5,000 บาท 

การประกวดค าขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ประจ าปี 2561 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

49 เด็กหญงิญาโนทัย  คลีนเพ็ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขํงขัน “มหดิลกรองแก๎วแวววรรณ ” ครั้งท่ี 11 ประจ าปี 



เด็กหญงิชลธชิา  ค ามะยอม 

ครูท่ีปรึกษา 

นางนฤชล  พิมพ๑สวําง 

โลํรางวัล เกียรติบัตร พร๎อม

เงินรางวัล 3,000 บาท 

2561 เทิดพระเกียรติหมอเจ๎าฟ้าประชาสยาม ประเภทกาพย๑

ยานี 11 มัธยมศกึษาตอนต๎น จากคณะแพทยศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ 

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

50 เด็กหญิงชลธชิา  ค ามะยอม รางวัลเกียรติยศ เยาวชน

คนเกํงระดับประเทศ และ

เกียรติบัตร 

ได๎รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเกํงระดับประเทศ และ

เกียรติบัตร  การเข๎ารํวมแขํงขันแตํงบทกลอนในสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาชนฯ ครั้งท่ี 10 ระดับประเทศ ประจ าปี 2561  

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

51 นายธรีภัทร ทะนันชัย รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขัน กีฬาเทควันโด ประเภทตํอสู๎ รุํนน้ าหนักไมํเกิน 68 

กก.ในการแขํงขัน กีฬาแหงํชาติ ครั้งท่ี 46 เจียงฮายเกมส๑และ

การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติครั้ งท่ี 40 นครสวรรค๑

เกมส๑ 

52 นางสาวนิจวรรณ ใจแจํม รางวัลท่ี 2 เหรียญเงิน การแขํงขันกีฬาเทควันโดประเภทตํอสู๎หญิงเดี่ยว รุํนน้ าหนัก 44-

46 ก.ก การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 34 นํานเกมส๑ 

และรางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันกีฬา Sport Hero 

แหงํชาติ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561 

53 นายธรีภัทร วัตรสาร รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันวาํยน้ า ผลัดฟรีสไตล๑ 4X100 4x200 เมตร                     

การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติครั้งท่ี 40  นครสวรรค๑

เกมส๑ และการแขํงขันกีฬา Sport Hero แหงํชาติ ครั้งท่ี 2 

ประจ าปี 2561 

54 เด็กหญงิลักษมีโชติ วัตรสาร รางวัลท่ี 2 เหรียญเงิน การแขํงขันวาํยน้ า ผลัดฟรีสไตล๑ 4X100 4x200 เมตร                    

การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติครั้งท่ี 40 นครสวรรค๑

เกมส๑ 

55 นายชินภัทร มูลสม รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันวาํยน้ า  ผลัดฟรีสไตล๑ 4X100 เมตร                   

การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติครั้งท่ี 40 นครสวรรค๑

เกมส๑ 

56 นายสุทธพิงศ๑ จันทร๑ต๏ะรังศรี   รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันวาํยน้ า ผลัดฟรีสไตล๑ 4X100 4x200 เมตร รางวัลท่ี 

2 เหรียญเงิน การแขํงขันวาํยน้ า ฟรีสไตล๑ 5000 เมตร การ



แขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติครั้งท่ี 40 นครสวรรค๑

เกมส๑  ตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมการแขํงขันวาํยน้ ามาราธอน

ชิงชนะเลิศ แหงํเอเชียครั้งท่ี 8 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ล าดับท่ี 12 

ของเอเชีย เข๎ารํวมแขํงขันวาํยน้ ามาราธอน sun moon lake 

marathon swim international event 2018 ระยะทาง 10 กก. 

ล าดับท่ี 15 ของเอเชีย  

 57 นายมหาสมุทร ญาณรักษ๑   รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง วิ่งวบิาก 2,000 เมตร การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติ 

ครั้งท่ี 40 รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันท่ี 5 ประจ าปี 2562 

รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง วิ่งวบิาก 2,000 เมตร การแขํงขัน

กีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 และ

รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 3,000 เมตรการแขํงขัน กรีฑา

ดาวรุํงมุํงโอลิมปิก เยาวชน – ยุวชน ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย

ประจ าปี 2561 

 58 นายสุรชาติ มาลาจุมปี   รางวลัท่ี 2 เหรียญเงิน ขวา๎งค๎อนชาย  การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติ ครั้งท่ี 

40 รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันท่ี 5 ประจ าปี 2562 รางวัลท่ี 1 

เหรียญทอง ขวา๎งค๎อนชาย  การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ 

ครั้งท่ี 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 และรางวัลท่ี 3 เหรียญ

ทองแดง ขวา๎งค๎อนชาย  การแขํงขัน กรีฑาดาวรุํงมุํงโอลิมปิก 

เยาวชน – ยุวชน ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทยประจ าปี 2561 

 59 นายนิธิพงศ๑ ใจพิจติร   รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง   เขยํงก๎าว

กระโดด  การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติ ครั้งท่ี 40 

รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันท่ี 5 ประจ าปี 2562 และรางวัลท่ี 3 

เหรียญทองแดง เขยํงก๎าวกระโดด  การแขํงขัน กรีฑาดาวรุํงมุํง

โอลิมปิก เยาวชน – ยุวชน ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทยประจ าปี 

2561 

60 นางสาวณัฐธดิา วจิารณ๑ รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง   ขวา๎งค๎อน การแขํงขันกี ฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 35 รอบ

คัดเลือกตัวแทนภาค 5 และ รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง เขยํง

ก๎าวกระโดด  การแขํงขัน กรีฑาดาวรุํงมุํงโอลิมปิก เยาวชน – 

ยุวชน ชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทยประจ าปี 2561 

61 นายนิตธิร   ตรีประเคน รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง   วิ่งข๎ามรั้ว 110 เมตร  การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 35 

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5  รางวัลท่ี 2 เหรียญเงิน กระโดดสูง 

รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

แหงํชาติ ครั้งท่ี 40 รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันท่ี 5 ประจ าปี 

2562 



62 นายชุติพนธ๑   แก๎วปีลา   รางวัลท่ี2 เหรียญเงิน วิ่ง ผลัด 4 * 100 เมตร การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 

35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5  

 

63 นายวรวัฒน๑   ทิพยรักษ๑ รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง   อัฎฐกรีฑา การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 35 รอบ

คัดเลือกตัวแทนภาค 5  

64 นายพันธวัช    ยาวสิิทธิ์ รางวัลท่ี2 เหรียญเงิน   ผลัด 4 * 100 เมตร   การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 35 

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 

65 นายณัฐฉัตร   บุรุษสิทธิ์ รางวัลท่ี2 เหรียญเงิน   ผลัด 4 * 100 เมตร การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหงํชาติ ครั้งท่ี 35 

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 

66 นางสาวสริินทิพย๑ แสงทิพย๑ รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง   วิ่งวบิาก 2000 เมตรหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

แหงํชาติ ครั้งท่ี 40 รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันท่ี 5 ประจ าปี 

2562 

 

67 นางสาววาธณิี  ผุสดี   รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดง วิ่ง 4x100  เมตรหญิง การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงํชาติ 

ครั้งท่ี 40 รอบคัดเลือกเขตการแขํงขันท่ี 5 ประจ าปี 2562 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

68 เด็กหญงินรกานต๑  วงศ๑ธานี รางวัลชมเชย การแขํงขันประเมินและพัฒนาสูํความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร๑

วทิยาศาสตร๑ (TEDET) 

69 เด็กชายวธิวินท๑  เลื่อนใจหาญ รางวัลชมเชย การแขํงขันประเมินและพัฒนาสูํความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร๑

วทิยาศาสตร๑ (TEDET) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

70 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม .1-ม.3 

1. เด็กชายพุฒนิาท      เนตรแสนศรี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวสมัญชญา    ด๎วงรัตน๑ 

ทอง 8 

71 การแขํงขันตํอค าศัพท๑ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิญาณิศา      ยะเมฆ 

2. เด็กหญงินริศรา        เลิศอนันต๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายจิรานนท๑  วชิัยค า 

ทอง 13 



72 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม .4-ม.6 

1. นางสาวศรัณญ๑พร     สมบัติใหมํ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวนิตยาภรณ๑  สุรินทร๑ 

เงิน 16 

73 การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย๑ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชลธชิา       ค ามะยอม 

2. เด็กหญงิญาโณทัย   คลีนเพ็ง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนฤชล  พิมพ๑สวําง 

ทองแดง 16 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

74 การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร๑ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐกฤตา    ไพรินทราภา 

2. เด็กชายณัฐวุฒิ       กันธรรม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวสาวติรี  ไชยเทพ 

ทอง 17 

75 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร๑ไป

ประยุกต๑ใช๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกัลยลักษณ๑    เฉยแสวง 

2. เด็กหญงินิภาภัทร      ยืนนาน 

3. เด็กหญงิภัณฑิลา       ใจมา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางพรสวรรค๑           ศรีบุญเพ็ง 

2. นางสาวจันทร๑ประภา  เตจาค า 

เงิน 7 

76 การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินรีกานต๑      วงค๑ธานี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปิยศักดิ์      นาคชํวย 

เข๎ารํวม 20 

77 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐดนัย   แสนใจมูล 

2. เด็กหญงิปริยาภัทร   ดวงค าสวัสดิ์  

3. เด็กชายภูมิพัฒน๑      วะตา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางรุํงเรือง  อุดแจํม 

เข๎ารํวม 21 

78 การแขํงขันสร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เข๎ารํวม 28 



1. เด็กชายธราดล       จันทพรรณ 

2. เด็กชายวาทิ           มาตยวงษ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางศริิวรรณ     ประภัสสรกุล 

2. นางพิชาพัชร๑     กาฬภักดี 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

79 การแขํงขันการแสดงทางวทิยาศาสตร๑ (Science Show) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกมลชนก       ทิตยกุล 

2. นายธนกรณ๑            ฝ๓่งสาคร 

3. นางสาวนฤพร         จองวัตนากิจ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวนิตยา      มะโนค า 

2. นางสาวปาริฉัตร   สุใจยา 

ทอง 16 

80 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม .4-ม.6 

1. นางสาวกษมา          สมบูรณ๑ชัย  

2. นางสาวณัฐมน         อุประโจง  

3. นางสาวนันทลักษณ๑   พะวงศ๑รัตน๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางณภัค          ฐิตมินัส 

2. นางสาวอัจฉรา   ธรีวทิยานุกุล 

ทอง 22 

81 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทางวทิยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชญานิศ       ค าวงค๑ 

2. เด็กหญงิธัญชนก       ภิโรกาศ 

3. เด็กหญงิอัญชิษฐา     เป็งกาสิทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอมรรัตน๑       ตันไชย 

2. นางสาวสุภาวด ี  ศรีบุรี 

เงิน 19 

82 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

1. นายกฤตนัย             ปงกา 

2. นางสาวนนทกานต๑   แสงผาบ 

3. นายพลภูมิ              ธนะวงศ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายพิชิต   ค าบุรี 

เงิน 24 

83 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทางวทิยาศาสตร๑ ม.4-ม.6 ทองแดง 37 



1. นางสาวกษมา           สมบูรณ๑ชัย  

2. นางสาวณัฐมน          อุประโจง  

3. นางสาวนันทลักษณ๑   พะวงศ๑รัตน๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธดิา            ฮาวปินใจ 

2. นางผกาพรรณ   อินป๓๋นแก๎ว 

84 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิชญานิศ        ค าวงค๑ 

2. เด็กหญงิธัญชนก       ภิโรกาศ 

3. เด็กหญงิอัญชิษฐา     เป็งกาสิทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐกานต๑     กาบศรี 

2. นางสาวณัฐรินยี๑      อภิวงค๑งาม 

ทองแดง 40 

85 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกฤติน           กรสินกิตต ิ 

2. เด็กหญงิปริยาภัทร    ดวงค าสวัสดิ์  

3. เด็กชายภูมิพฒัน๑        วะตา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐรินยี๑         อภิวงค๑งาม 

2. นางสาวกฤติยาภรณ๑   สิทธติัน 

เข๎ารํวม 20 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

86 การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิจิรัชญา      ปินชัย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางประภัสสร  พรมค าตัน 

ทอง 17 

87 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัญญาณัฐ    เขียนประสิทธิ์ 

2. นางสาวศลิษา          ยศสินศักดิ์ 

3. นางสาวศุภลักษณ๑    เหลอืบุญชู 

4. นายอัษฎา              มหาวงค๑ 

5. นางสาวเมลานี         ศริิชัย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวจริาวรรณ  มํวงจันทร๑ 

2. นายณัชนนท๑         แสนศรี 

ทอง 25 



88 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐพล         วุฒิ 

2. เด็กหญงิธัญวรัตน๑    มูลเรือน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวจริาวรรณ  มํวงจันทร๑ 

2. นางมันทนา          ทาหนอํทอง 

เงิน 30 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

89 การแขํงขันทักษะพืน้ฐานด๎านกีฬา(มวยสากลสมัครเลํน) ม.1-ม.3 

1. นายชัยภัทร                มณีขัติร๑ 

2. เด็กหญงิดลลดา         ววิงศ๑ศักดิ์ 

3. เด็กหญงิธนพร           เทพขาว 

4. เด็กหญงิธัญญลักษณ๑   อํุนนันท๑ 

5. เด็กหญงินิภาดา         นํวมพันธ๑ 

6. เด็กหญงิพัชราภา       ลาวนันท๑ 

7. นายวรเดช                แก๎ววงค๑ 

8. เด็กชายศตวรรษ        แสนสุเนตร 

9. เด็กหญงิอนัญญา      ก าแพงทิพย๑ 

10. เด็กหญงิอริสา         เมฆะ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายธนกฤต     บุญทาจันทร๑ 

เงิน 13 

90 การแขํงขันตอบป๓ญหาสุขศกึษาและพลศึกษา ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิอมลรดา      ภคบวร 

2. นายอัมรินทร๑          เสนา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายนิวัฒน๑         ไววุฒิ 

2. นางสาวปติณญา  ยอดเมธา 

เงิน 21 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี) 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

91 การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐธาลักษณ๑      เจริญสม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร      วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง 7 

92 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง 14 



1. นายณัฐฉัตร        บุรุษสิทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

93 การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6 

1. นางสาวงามสิริ     ธรรมโครํง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร   วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง 17 

94 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายฉันทวัฒน๑      นาเตจ๏ะ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง 24 

95 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายฮิโรมุ     อิชิคาวา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายอุเทน    ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง 24 

96 การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทชาย ม.4-ม.6 

1. นายณัฐฉัตร       บุรุษสิทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี    หมํองพะสั่น 

ทอง 27 

97 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

1. นางสาวกุลวรี      เกษมสุข 

2. นายณัฐกร         สุวรรณภูมิ 

3. นายปกครอง      นทีแดงสกุล 

4. นายพิทวัส         ตั้งวัฒนาตระกูล 

5. นางสาวรสิตา     คนสูง 

6. นายระพีพัฒน๑    เตจ๏ะพิงค๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง 35 

98 การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิศศนิิภา     ต๏ะแสง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

เงิน 13 

99 การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.4-ม.6 

1. นายศราวุฒิ  เหลวํะนา 

ครูท่ีปรึกษา 

ทองแดง 14 



1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

100 การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.4-ม.6 

1. นางสาวกานต๑มณีย๑     มาโนชญ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทองแดง 18 

101 การแขํงขันเดี่ยวซออ๎ู ม.4-ม.6 

1. นางสาววิชราภรณ๑      เป็งกาศ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทองแดง 19 

102 การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายอัฑฒ๑        ชัยเขิน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทองแดง 24 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

102 การแขํงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 

1. นายฐิตพิล     ทรายค า 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นายจักริน  อินทนนท๑ 

ทอง 5 

103 การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ๑ด) ม.4-ม.6 

1. นายศักดา         โลวมิา 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางประกายค า  พรมณะ 

ทอง 8 

      104 การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ๑ด) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิปาระดา    ถาวร 

2. เด็กหญงิศวิาพร      อัศวประพล 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางชญานิศ  เข่ือนควบ 

2. นางสาวเยาวภา  ค าสม 

ทอง 12 

105 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

1. นางสาวดาวรดา      ศรีวิชัย 

2. นายพีรนัน            ชัยชนะ 

3. นายภูมิป๓ญญา      สมบัตินันทน๑ 

4. นางสาวมิตรสิณี    ศรีทองสุข 

5. นางสาวเธยีริณี     ชัยศรีมา 

ทอง 15 



ครูท่ีปรึกษา   

1. นายศยานันท๑  ยารังฝ๓้น  

2. นายกฤชาณัฏฐ๑  เป้าแก๎ว 

106 การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกันยากร     วงค๑วิราช 

ครูท่ีปรึกษา   

1. นางสาวอลินดา  อินทร๑อยํู 

ทอง 22 

107 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณธรรศ     คาดค าฟู 

2. นายติณณภพ       ชัยรัตน๑ 

3. เด็กชายพบธรรม  ตาเหยีง 

4. เด็กหญงิศุภิสรา   เทพมณี 

5. นางสาวศุภิสรา    อนากาศ 

ครูท่ีปรึกษา   

1. นางกนกนุช  พัชรประพันธ๑ 

2. นายรพินทร๑  พีระพัฒนาสกุล 

ทอง 30 

108 การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิมลวภิา      ธาตรีเฉลิม 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางภัคยา  รัตนวราหะ 

เงิน 26 

109 การแขํงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินาฏนภา    พรมหลาน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวภิรดา  บุญศริิชัย 

ทองแดง 27 

110 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวธัญลักษณ๑      ขันค ากาศ 

2. นางสาวเจนจิรา        ซาวบุญตัน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐพร          เครือแก๎ว 

2. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญา 

ทอง 9 

111 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐธดิา      แสงศรี 

2. เด็กหญงิสุพิชชา      สุไทยสง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวธัญชญาภรณ๑  ธมิายอม 

2. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญา 

เงิน 26 



112 การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐกมล      น าพร๎อง 

2. นางสาวอมรรัตน๑    ฟองเครือค า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวธัญชญาภรณ๑  ธมิายอม 

2. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญา 

ทองแดง 17 

113 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

1. นางสาวธนภรณ๑      อินต๏ะเเสน 

2. นางสาวอาทิตยา    ประมวล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา 

2. MissMinori      Kawanishi 

ทอง 8 

114 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินันทิยา     เปจะโป๊ะ 

2. เด็กหญงิพรทิพา     วเิลิศ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา 

2. MissMinori      Kawanishi 

ทอง 9 

115 การแขํงขันละครสั้นภาษาเกาหล ีม.4-ม.6 

1. นางสาวจนิดามณี       ศรีบัวขาว 

2. นางสาวป๓ณณภัสร๑     เหมเลิศอนันต๑ 

3. นางสาวพิชชาภรณ๑     ค ามะยอม 

4. นางสาวสุจติรา          เจริญพงษ๑ 

5. นางสาวหนึ่งฤทัย        เสียงใส 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัชนก     สิทธบิาล 

ทอง 4 

116 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหล ีม.4-ม.6 

1. นางสาวพัชราภรณ๑    บุญเลิศ 

2. นางสาววิมลณัฐ       ไชยนวล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัชนก     สิทธบิาล 

ทองแดง 11 

117 การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาเกาหล ีม.4-ม.6 

1. นางสาวมนัญชยา     ขัดริ 

2. นางสาวรวสิรา       อาษากิจ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัชนก     สิทธบิาล 

เข๎ารํวม 5 

 



 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

118 การประกวดยุวบรรณารักษ๑สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชํอชมพู       กองใจ 

2. เด็กหญงิณิชาภัทร    ชมพูธัญ 

3. เด็กหญงิศุภิสรา       กามินทร๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร  วงค๑วาน 

2. นายมติ      ศริิพันธุ๑ 

เงิน 16 

119 การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 

1. นางสาวนีรชา        ขันค า 

2. นางสาววริศรา      สอนเบ้ียว 

3. นางสาวสริยา        มโนเทพ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร  วงค๑วาน 

2. นางนฤชล  พิมพ๑สวําง 

ทองแดง 36 

120 การประกวดยุวบรรณารักษ๑สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

1. นางสาวกฤษติญา    ปาลี 

2. นายธรีวุฒิ            เจริญพงษ๑ 

3. นายสุวจิักขณ๑        แสนพรหม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร  วงค๑วาน 

2. นายมติ    ศริิพันธุ๑ 

ทองแดง 42 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (สาขาคอมพิวเตอร์) 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

121 การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ดว๎ยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณธรา          รัตวรรณี 

2. เด็กชายนนทพัทธ๑     นนท๑ธีระธนากุล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา       ยะธมิา 

2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร๑ 

ทอง 12 

122 การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัณฑมาศ      ปกค า 

2. นางสาวศศวิมิล        หนอํค า 

ครูท่ีปรึกษา 

ทอง 17 



1. นางณัชชา          เตจะโสด 

2. นางสาวดลหทัย  อินทร๑จันทร๑ 

123 การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 

1. นายภัทรดนัย         ใจมา 

2. นายเจษฎา          ก าเพ็ญ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวพรรษา  ชายน๎อย 

2. นายณัฐวุฒิ       พิงค๑แก๎ว 

เงิน 17 

124 การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายปรเมศวร๑      ธรรมโครํง 

2. เด็กชายอดิวิชญ๑       ดวงสนั่น 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา     ยะธมิา 

2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร 

เงิน 20 

125 การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิพิศลยา  พิงคะสัน 

2. เด็กหญงิภูษณิศา  แสนมา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวดลหทัย   อินทร๑จันทร๑ 

2. นางณัชชา        เตจะโสด 

ทองแดง 32 

126 การแขํงขันการสร๎างการ๑ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณภัทร         แดงชม 

2. เด็กหญงิศุภกานต๑      ไชยราช 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนภัสสร       วงศรีคุณถาวร 

2. นางสาวพรรษา  ชายน๎อย 

ทองแดง 38 

127 การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐธนัญช๑      นันตา 

2. เด็กชายอติชาติ         บุญเลิศ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร๑ 

2. นายวทิยา      วรรณมะกอก 

เข๎ารํวม 33 

128 การแขํงขันการสร๎าง Web Applications ม.4-ม.6 

1. นางสาวนนธชิา       ศรีวิชัย 

2. นายวัชรพล           โยธาดี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายวทิยา        วรรณมะกอก 

เข๎ารํวม 38 



2. นางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร๑ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

129 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับสูง ม.4-ม.6 

1. นายนัทธ๑ชนัน       ราชศักดิ์ 

2. นายปฎิญญา      เจริญสุข 

3. นายศุภฤกษ๑       ย๎ายบุญธรรม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง 4 

130 การแขํงขันหุนํยนต๑ผสม ม.4-ม.6 

1. นายชาญณรงค๑     โอดแก๎ว 

2. นายวัฒนา          ปิงชัย 

3. นายอนพัทย๑       ดอกพุฒ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง 4 

131 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับพืน้ฐาน ม.4-ม.6 

1. นายธรีพงศ๑        มังคละวงค๑ 

2. นายพีรพัฒน๑      บุญเดช 

3. นายวุฒิชัย        สุทธดุก 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา           ยะธมิา 

2. นางสาวสายฝน   สํองศรี 

เงิน 13 

132 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับพืน้ฐาน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐิดา      ธนารัตน 

2. เด็กชายธรีพิชญ๑      จันทร๑ดี 

3. เด็กชายพิธิวิท        เนตรค ายวง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา          ยะธมิา 

2. นางสาวสายฝน   สํองศรี 

ทองแดง 20 

133 การแขํงขันหุนํยนต๑ผสม ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกันตพงษ๑    ค าแก๎ว 

2. เด็กชายชวนากร     เจนกิจ 

3. เด็กชายธรีเทพ      ศรีฟอง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทองแดง 13 



2. นายณัฐวุฒิ   พิงค๑แก๎ว 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

134 การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 

1. นางสาวกานต๑สริี      ด ารงมณี 

2. นางสาวณิชกานต๑     ทวสีุข 

3. นางสาวษรฉัตร       ปินตาวะนา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางรัตนา     ซุกซอน 

2. นายเสมือน  สายศร 

ทอง 5 

135 การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม .4-ม.6 

1. นางสาวรัชฎาพร      ทุนรํองช๎าง 

2. นางสาวสารยา        วงค๑สุวรรณ 

3. นางสาวอภิชญ        อินต๏ะพิงค๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาววิรภาศา  สินธุป๓น 

2. นางกัลยา         ไชยรังษี 

ทอง 33 

 

 รางวัลระดับภาคเหนือ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

136 เด็กหญงิปริยาภัทร เสงี่ยมจุล 

เด็กหญงิศศกิร  ดุลยรัตนชัย 

เด็กหญงิวริธา  ขวัญชุม 

เด็กชายนิตภิูมิ  บุญทา 

เด็กหญงิวริษา   วัฒนกสิกรรม 

เด็กหญงิสุตาภัทร  ยะถา 

เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน๑ อํุนธง 

เด็กหญงิรวพิรรณ   จันทร๑เป็ง 

เด็กหญงิภิญ๒ุพัชณ๑ สิริไพโรจน๑ 

เด็กหญงิชญารัตน๑   กิติโกศล 

เด็กชายฏินุวรรณ   บุญญาวทิย๑ 

เด็กหญงิเกสรา  ไตรยงวานิช   

เด็กหญงิจิตธนา  รัตนแจํม 

เด็กชายจิรัฏฐ๑   แปงงาม 

เด็กชายธนาธปิกรณ๑ นาป๓นจักร 

รางวัลชนะเลิศ การแขํงขันวงโยธวาทิต ประเภทขบวนพาเหรด ชิงแชมป์

ภาคเหนอื 



เด็กชายวธัญ๒ู  อิสรภาพ 

เด็กหญงิดากาลดา  แซํย๎าง 

เด็กชายภูมิรพี  กันแจํม 

1เด็กหญงิศุภักจิรา  สมบูรณ๑ชัย 

เด็กหญงิบุญยานุช   ยอดจักร 

เด็กหญงิศุภสุตา   วรรณารักษ๑ 

เด็กชายอลงกรณ๑  นาคะป่า 

เด็กหญงิอรชุมา  ไชยวงค๑ศรี 

เด็กชายฐาปนพงศ๑   เทพเสน 

เด็กหญงินันทิน ี   มะโนธงเด็กชาย

ณัฐดนัย    วงค๑ไชยเด็กหญงิกนก

นภา    ปาระมี 

เด็กหญงิฉัตรชนก   ชินบุตร 

เด็กหญงิกชกร    หวลอํอน 

เด็กหญงิวันวสิาข๑    ไชยภา 

เด็กชายวรากร    สุขกลํอม 

เด็กหญงิวลิาสิน ี   ดวงค าทิพย๑ 

เด็กชายนครินทร๑    พรหมพีระ 

นางสาวกนกอร    สุทธกุล 

เด็กหญงิสโรชา    ป๓ญจบุรี 

เด็กหญงิจุฬาลักษณ๑    ค าทะลา 

นายธนเดช   แก๎วแสนเมือง 

นางสาวเพียงขวัญ พิริยากัญจน๑ 

นายประชาธปิไตย   ชนะชัย 

นางสาวเมรี     แซํหวาํง 

นายสรวัชญ๑    ทองกลาง 

นางสาวชนิสรา    จองหมํอง 

นางสาวพิมพ๑พกา   วังสาร 

นางสาวนภัสรา  ยาวุฒิ 

นางสาวปฐมาวด ี   ใจยะสัน 

นายภูวกร   อุโมงค๑โน 

นางสาวสิริยากร    ใจลังกา 

นายณัฐพล    นิ่มงามศรี 

นายนิตริัฐ    บุญทา 

นางสาวกฤษติญา    ปาลี 

นางสาวสวรรยา   วงค๑สุวรรณ 

นางสาวอชีรญาณ๑    ตันยศ 

นางสาวพัชราพร   โพธิ์กราน 

นางสาวเมธาพร   สํองหลา๎ 



นางสาวพินธิพร    ผุสดี 

นายณัฐกฤช   ใจแก๎ว 

นายณัฐนันท๑   บุญสูง 

นายณภัทร    ไวย๎ศ 

นางสาวรสจรินทร๑   อินต๏ะปวน

นายรัชกานต๑    เขียวก๎อนแก๎ว 

137 เด็กหญงิปริยาภัทร เสงี่ยมจุล 

เด็กหญงิศศกิร  ดุลยรัตนชัย 

เด็กหญงิวริธา  ขวัญชุม 

เด็กชายนิติภูมิ  บุญทา 

เด็กหญงิวริษา   วัฒนกสิกรรม 

เด็กหญงิสุตาภัทร  ยะถา 

เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน๑ อํุนธง 

เด็กหญงิรวพิรรณ   จันทร๑เป็ง 

เด็กหญงิภิญ๒ุพัชณ๑ สิริไพโรจน๑ 

เด็กหญงิชญารัตน๑   กิติโกศล 

เด็กชายฏินุวรรณ   บุญญาวทิย๑ 

เด็กหญงิเกสรา  ไตรยงวานิช   

เด็กหญงิจิตธนา  รัตนแจํม 

เด็กชายจิรัฏฐ๑   แปงงาม 

เด็กชายธนาธปิกรณ๑ นาป๓นจักร 

เด็กชายวธัญ๒ู  อิสรภาพ 

เด็กหญงิดากาลดา  แซํย๎าง 

เด็กชายภูมิรพี  กันแจํม 

1เด็กหญงิศุภักจิรา  สมบูรณ๑ชัย 

เด็กหญงิบุญยานุช   ยอดจักร 

เด็กหญงิศุภสุตา   วรรณารักษ๑ 

เด็กชายอลงกรณ๑  นาคะป่า 

เด็กหญงิอรชุมา  ไชยวงค๑ศรี 

เด็กชายฐาปนพงศ๑   เทพเสน 

เด็กหญงินันทิน ี   มะโนธงเด็กชาย

ณัฐดนัย    วงค๑ไชยเด็กหญงิกนก

นภา    ปาระมี 

เด็กหญงิฉัตรชนก   ชินบุตร 

เด็กหญงิกชกร    หวลอํอน 

เด็กหญงิวันวสิาข๑    ไชยภา 

เด็กชายวรากร    สุขกลํอม 

เด็กหญงิวลิาสิน ี   ดวงค าทิพย๑ 

เด็กชายนครินทร๑    พรหมพีระ 

รางวัลเครื่อง

กระทบดีเดํน 

ได๎รับทุนสํงเสริม

ดีเดํน 

5,000 บาท 

การแขํงขันวงโยธวาทิต ประเภทขบวนพาเหรด ชิงแชมป์

ภาคเหนอื 



นางสาวกนกอร    สุทธกุล 

เด็กหญงิสโรชา    ป๓ญจบุรี 

เด็กหญงิจุฬาลักษณ๑    ค าทะลา 

นายธนเดช   แก๎วแสนเมือง 

นางสาวเพียงขวัญ พิริยากัญจน๑ 

นายประชาธปิไตย   ชนะชัย 

นางสาวเมรี     แซํหวาํง 

นายสรวัชญ๑    ทองกลาง 

นางสาวชนิสรา    จองหมํอง 

นางสาวพิมพ๑พกา   วังสาร 

นางสาวนภัสรา  ยาวุฒิ 

นางสาวปฐมาวด ี   ใจยะสัน 

นายภูวกร   อุโมงค๑โน 

นางสาวสิริยากร    ใจลังกา 

นายณัฐพล    นิ่มงามศรี 

นายนิตริัฐ    บุญทา 

นางสาวกฤษติญา    ปาลี 

นางสาวสวรรยา   วงค๑สุวรรณ 

นางสาวอชีรญาณ๑    ตันยศ 

นางสาวพัชราพร   โพธิ์กราน 

นางสาวเมธาพร   สํองหลา๎ 

นางสาวพินธิพร    ผุสดี 

นายณัฐกฤช   ใจแก๎ว 

นายณัฐนันท๑   บุญสูง 

นายณภัทร    ไวย๎ศ 

นางสาวรสจรินทร๑   อินต๏ะปวน

นายรัชกานต๑    เขียวก๎อนแก๎ว 

ครูท่ีปรึกษา 

นาย วสันต๑    วรีะโพธิ์     

นาง ศริิลักษณ๑   วรีะโพธิ์    

นางสาว วรางคณา   มณีจักร  

นางสาว ลลิตา   สินธุแปง    

นาย ภูชนะ   แก๎วมะณีแสง   

นาย โอฬาร   ชาป่ง    

138 เด็กหญงิปริยาภัทร เสงี่ยมจุล 

เด็กหญงิศศกิร  ดุลยรัตนชัย 

เด็กหญงิวริธา  ขวัญชุม 

เด็กชายนิตภิูมิ  บุญทา 

เด็กหญงิวริษา   วัฒนกสิกรรม 

รางวัลเครื่องลม

ดีเดํน 

ได๎รับทุนสํงเสริม

ดีเดํน  

5,000 บาท 

การแขํงขันวงโยธวาทิต ประเภทขบวนพาเหรด ชิงแชมป์

ภาคเหนอื 



เด็กหญงิสุตาภัทร  ยะถา 

เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน๑ อํุนธง 

เด็กหญงิรวพิรรณ   จันทร๑เป็ง 

เด็กหญงิภิญ๒ุพัชณ๑ สิริไพโรจน๑ 

เด็กหญงิชญารัตน๑   กิติโกศล 

เด็กชายฏินุวรรณ   บุญญาวทิย๑ 

เด็กหญงิเกสรา  ไตรยงวานิช   

เด็กหญงิจิตธนา  รัตนแจํม 

เด็กชายจิรัฏฐ๑   แปงงาม 

เด็กชายธนาธปิกรณ๑ นาป๓นจักร 

เด็กชายวธัญ๒ู  อิสรภาพ 

เด็กหญงิดากาลดา  แซํย๎าง 

เด็กชายภูมิรพี  กันแจํม 

1เด็กหญงิศุภักจิรา  สมบูรณ๑ชัย 

เด็กหญงิบุญยานุช   ยอดจักร 

เด็กหญงิศุภสุตา   วรรณารักษ๑ 

เด็กชายอลงกรณ๑  นาคะป่า 

เด็กหญงิอรชุมา  ไชยวงค๑ศรี 

เด็กชายฐาปนพงศ๑   เทพเสน 

เด็กหญงินันทิน ี   มะโนธงเด็กชาย

ณัฐดนัย    วงค๑ไชยเด็กหญงิกนก

นภา    ปาระมี 

เด็กหญงิฉัตรชนก   ชินบุตร 

เด็กหญงิกชกร    หวลอํอน 

เด็กหญงิวันวสิาข๑    ไชยภา 

เด็กชายวรากร    สุขกลํอม 

เด็กหญงิวลิาสิน ี   ดวงค าทิพย๑ 

เด็กชายนครินทร๑    พรหมพีระ 

นางสาวกนกอร    สุทธกุล 

เด็กหญงิสโรชา    ป๓ญจบุรี 

เด็กหญงิจุฬาลักษณ๑    ค าทะลา 

นายธนเดช   แก๎วแสนเมือง 

นางสาวเพียงขวัญ พิริยากัญจน๑ 

นายประชาธปิไตย   ชนะชัย 

นางสาวเมรี     แซํหวาํง 

นายสรวัชญ๑    ทองกลาง 

นางสาวชนิสรา    จองหมํอง 

นางสาวพิมพ๑พกา   วังสาร 

นางสาวนภัสรา  ยาวุฒิ 



นางสาวปฐมาวด ี   ใจยะสัน 

นายภูวกร   อุโมงค๑โน 

นางสาวสิริยากร    ใจลังกา 

นายณัฐพล    นิ่มงามศรี 

นายนิตริัฐ    บุญทา 

นางสาวกฤษติญา    ปาลี 

นางสาวสวรรยา   วงค๑สุวรรณ 

นางสาวอชีรญาณ๑    ตันยศ 

นางสาวพัชราพร   โพธิ์กราน 

นางสาวเมธาพร   สํองหลา๎ 

นางสาวพินธิพร    ผุสดี 

นายณัฐกฤช   ใจแก๎ว 

นายณัฐนันท๑   บุญสูง 

นายณภัทร    ไวย๎ศ 

นางสาวรสจรินทร๑   อินต๏ะปวน

นายรัชกานต๑    เขียวก๎อนแก๎ว 

ครูท่ีปรึกษา 

นาย วสันต๑    วรีะโพธิ์     

นาง ศริิลักษณ๑   วรีะโพธิ์    

นางสาว วรางคณา   มณีจักร  

นางสาว ลลิตา   สินธุแปง    

นาย ภูชนะ   แก๎วมะณีแสง   

นาย โอฬาร   ชาป่ง   

139 เด็กหญงิปริยาภัทร เสงี่ยมจุล 

เด็กหญงิศศกิร  ดุลยรัตนชัย 

เด็กหญงิวริธา  ขวัญชุม 

เด็กชายนิตภิูมิ  บุญทา 

เด็กหญงิวริษา   วัฒนกสิกรรม 

เด็กหญงิสุตาภัทร  ยะถา 

เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน๑ อํุนธง 

เด็กหญงิรวพิรรณ   จันทร๑เป็ง 

เด็กหญงิภิญ๒ุพัชณ๑ สิริไพโรจน๑ 

เด็กหญงิชญารัตน๑   กิติโกศล 

เด็กชายฏินุวรรณ   บุญญาวทิย๑ 

เด็กหญงิเกสรา  ไตรยงวานิช   

เด็กหญงิจิตธนา  รัตนแจํม 

เด็กชายจิรัฏฐ๑   แปงงาม 

เด็กชายธนาธปิกรณ๑ นาป๓นจักร 

เด็กชายวธัญ๒ู  อิสรภาพ 

รางวัลผู๎แสดง

ประกอบดีเดํน 

ได๎รับทุนสํงเสริม

ดีเดํน  

5,000 บาท 

การแขํงขันวงโยธวาทิต ประเภทขบวนพาเหรด ชิงแชมป์

ภาคเหนอื 



เด็กหญงิดากาลดา  แซํย๎าง 

เด็กชายภูมิรพี  กันแจํม 

1เด็กหญงิศุภักจิรา  สมบูรณ๑ชัย 

เด็กหญงิบุญยานุช   ยอดจักร 

เด็กหญงิศุภสุตา   วรรณารักษ๑ 

เด็กชายอลงกรณ๑  นาคะป่า 

เด็กหญงิอรชุมา  ไชยวงค๑ศรี 

เด็กชายฐาปนพงศ๑   เทพเสน 

เด็กหญงินันทิน ี   มะโนธงเด็กชาย

ณัฐดนัย    วงค๑ไชยเด็กหญงิกนก

นภา    ปาระมี 

เด็กหญงิฉัตรชนก   ชินบุตร 

เด็กหญงิกชกร    หวลอํอน 

เด็กหญงิวันวสิาข๑    ไชยภา 

เด็กชายวรากร    สุขกลํอม 

เด็กหญงิวลิาสิน ี   ดวงค าทิพย๑ 

เด็กชายนครินทร๑    พรหมพีระ 

นางสาวกนกอร    สุทธกุล 

เด็กหญงิสโรชา    ป๓ญจบุรี 

เด็กหญงิจุฬาลักษณ๑    ค าทะลา 

นายธนเดช   แก๎วแสนเมือง 

นางสาวเพียงขวัญ พิริยากัญจน๑ 

นายประชาธปิไตย   ชนะชัย 

นางสาวเมรี     แซํหวาํง 

นายสรวัชญ๑    ทองกลาง 

นางสาวชนิสรา    จองหมํอง 

นางสาวพิมพ๑พกา   วังสาร 

นางสาวนภัสรา  ยาวุฒิ 

นางสาวปฐมาวด ี   ใจยะสัน 

นายภูวกร   อุโมงค๑โน 

นางสาวสิริยากร    ใจลังกา 

นายณัฐพล    นิ่มงามศรี 

นายนิตริัฐ    บุญทา 

นางสาวกฤษติญา    ปาลี 

นางสาวสวรรยา   วงค๑สุวรรณ 

นางสาวอชีรญาณ๑    ตันยศ 

นางสาวพัชราพร   โพธิ์กราน 

นางสาวเมธาพร   สํองหลา๎ 

นางสาวพินธิพร    ผุสดี 



นายณัฐกฤช   ใจแก๎ว 

นายณัฐนันท๑   บุญสูง 

นายณภัทร    ไวย๎ศ 

นางสาวรสจรินทร๑   อินต๏ะปวน

นายรัชกานต๑    เขียวก๎อนแก๎ว 

ครูท่ีปรึกษา 

นาย วสันต๑    วรีะโพธิ์     

นาง ศริิลักษณ๑   วรีะโพธิ์    

นางสาว วรางคณา   มณีจักร  

นางสาว ลลิตา   สินธุแปง    

นาย ภูชนะ   แก๎วมะณีแสง   

นาย โอฬาร   ชาป่ง   

140 นายนิตริัฐ  บุญทา 

ครูท่ีปรึกษา 

นาย วสันต๑    วรีะโพธิ์     

นาง ศริิลักษณ๑   วรีะโพธิ์    

นางสาว วรางคณา   มณีจักร  

นางสาว ลลิตา   สินธุแปง    

นาย ภูชนะ   แก๎วมะณีแสง   

นาย โอฬาร   ชาป่ง   

รางวัลคฑากรดี

เดํน ได๎รับทุน

สํงเสริมดีเดํน 

5,000 บาท 

การแขํงขันวงโยธวาทิต ประเภทขบวนพาเหรด ชิงแชมป์

ภาคเหนอื 

141 นางสาวศศนิิภา  ต๏ะแสง รางวัลเยาวสตรี

ดีเดํน 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

142 นางสาวปวชิญา  วาดค า 

นางสาวรัตชญา  แสนค า 

นายชาติตระการ  ธรรมเดช 

รางวัลเหรียญทอง การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร๑ เรื่องการหา พืน้ท่ีรู ป ก 

เหลี่ยมใดๆ โดยพิกัด ของจุดยอดมุมและสมบัติของจ านวน

เชิงซ๎อน 

143 นายศริะศักดิ์  หมื่นสิทธโิรจน๑ 

นางสาวสริิวิมล  ศรีไม๎ 

นางสาวมลิษา  ค าแดงใหญ ํ

เหรียญทอง การจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร๑ เรื่องโปรแกรมการ

คาดคะเนน้ าหนักด๎วย GSP (Weight forecast program with 

GSP) 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

144 นายสาริน  ยองสุวรรณ๑ 

นายพงษ๑ศักดิ์  อุดตึง 

รางวัลชนะเลิศพร๎อม

เกียรติบัตรและเงิน

การแขํงขันทักษะความสามารถพลเมืองเชี ยงใหมํ “การแขํงขัน

หุนํยนต๑นักเรียน นักศึกษา” เมื่อวันพุธท่ี 30 เดือน มกราคม พ .ศ. 



 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลจ านวน 5,000 

บาท 

2562  ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

145 นายเจษฎา  ก าเพ็ญ   

นายกฤษณ๑สังข๑  ค าตันแก๎ว 

 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 พร๎อมเกียรติ

บัตรและเงินรางวัล

จ านวน 4,000 บาท 

การแขํงขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหมํ “การแขํงขัน

หุนํยนต๑นักเรียน นักศึกษา” เมื่อวันพุธท่ี 30 เดือน มกราคม พ .ศ. 

2562  ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

146 น.ส.ณิชาภา  ภัทรวนนท๑ 

นายกฤช  ทิพย๑นวล 

 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 พร๎อมเกียรติ

บัตรและเงินรางวัล

จ านวน 3,000 บาท 

การแขํงขันทักษะความสามารถพลเมืองเชียงใหมํ “การแขํงขัน

หุนํยนต๑นักเรียน นักศึกษา” เมื่อวันพุธท่ี 30 เดือน มกราคม พ .ศ. 

2562  ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

147 นางสาวณัฏฐนิชา  อยํูพุํม 

นางสาวพนิตชนก  อินต๏ะ 

นางสาวธวัลรัตน๑  ตันบุศย๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวดลหทัย  อินทร๑จันทร๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ถ๎วยรางวัล

และรับเงินรางวัล 

10,000 บาท 

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจ าปี 2561 

(Mare Fah Lung University Multimedia and Animation Camp 

2018) ภายใต๎หัวข๎อ “ชีววถิีชีวิตพอเพียง ” โดยส านักวิชา

สารสนเทศ มหาวทิยาลัยแมํฟ้าหลวง รํ วมกับหารไฟหาฝ่ายผลิต

แหงํประเทศไทย และ บริษัท กันตนากรุ๏ป 

148 นางสาววรลักษณ๑  ลุมหลา๎ 

นายกอบชัย  มหาวงศ๑ 

นางสาวนิชาภา  ภัทรวนนท๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวดลหทัย  อินทร๑จันทร๑ 

รางวัลชมเชย เกียรติ

บัตร และเงินรางวัล 

1,000 บาท 

โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม  ประจ าปี 2561 

(Mare Fah Lung University Multimedia and Animation Camp 

2018) ภายใต๎หัวข๎อ “ชีววถิีชีวิตพอเพียง ” โดยส านักวิชา

สารสนเทศ มหาวทิยาลัยแมํฟ้าหลวง รํวมกับหารไฟหาฝ่ายผลิต

แหงํประเทศไทย และ บริษัท กันตนากรุ๏ป 

149 นางสาวนิชาภา  ตั้งตระกูล   

นางสาวณิชาภา  ภัทรวนนท๑ 

นายพงศ๑พล  พรหมมาเจริญ 

นายพงศกร  อินต๏ะประเสริฐ

นางสาวกัญญารัตน๑  วงษาฟู

นางสาวสริภัทร  ธรรมมากาศ

นางสาวเนติมา สุภะถา  

นายณัฐกร  สุวรรณภูมิ  

ครูผู๎ควบคุมทีม  

ครูณัชชา  เตจะโสด 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับภาค 

พร๎อมเงินรางวัล 8,000 

บาท 

การประกวด ภาพยนตร๑สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 

2561 

150 นายอนพัทย๑  ดอกพุฒ   รางวัลชนะเลิศ รุํนอายุ การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 



นายวัฒนา  ปิงชัย   

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ไมํเกิน 19 ปี 

 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

151 นายศวินาถ  กองอรินทร๑   

นายธนกฤต  เมืองสุวรรณ 

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ า ปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

152 นายศุภฤกษ๑  ย๎ายบุญธรรม  

นายทศวรรษ  ถาวร   

ครูท่ีปรึกษา 

นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑  ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันร อบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

153 นายธนเกียรติ  จุํมจันทร๑  

นายนัทธ๑ชนัน  ราชศักดิ์ 

  

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี  2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะ เลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

154 นายชาญณรงค๑  โอดแก๎ว  

นายปฎิญญา  เจริญสุข  

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 



ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ  ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

155 นายณัฐธัญญนนท๑ อภิรชตานนท๑

นายรามฤทธ์ิ  สุดใจ  

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

156 ด.ช.สาริน  ยองสุวรรณ๑  

ด.ช.ธนพัฒน๑  พัวศิร ิ

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

157 ด.ช.รณกร  ญาณะเจริญ   

ด.ช.พงษ๑ศักดิ์  อุดตึง   

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดั บภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

158 ด.ช.กฤติพงศ๑  กระแสร๑   

ด.ช.ธรีพงศ๑  มังคละวงค๑   

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล



สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

159 ด.ช.ชวนกร  เจนกิจ   

ด.ช.ภาคภูมิ พรหมจักร๑   

รางวัลชมเชย การแขํงขันโอลิมปิกหุํนยนต๑ ประจ าปี 2561 (WRO 2018: World 

Robot Olympiad 2018) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนอื 

ระหวํางวันท่ี 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกทมีวางเข๎ารํวมการแขํงขัน

รอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข๎ารํวมแขํงขันรอบชิง

ชนะเลิศระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 16- 18 

พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

160 นางสาวกันยากร วงค๑วิราช รางวัลชมเชย การพูดสุนทรพจน๑ภาษาอังกฤษ ในหัวข๎อ ASEAN ณ มหาลัย

สุโขทัยธรรมมาธริาช 

161 นายฐิตพิล ทรายค า 25 คน สุดท๎ายระดับ

ภาคเหนอื เข๎าสูํรอบ

ชิงชนะเลิศ ระดับ

ภาคเหนอื 

 

การแขํงขันการสะกดค าภาษาอังกฤษ  (NJ Spelling B) 25 

คน สุดท๎ายระดับภาคเหนอื เข๎าสูํรอบชิงชนะเลิศ ระดับ

ภาคเหนอื 

 

162 นางสาวพนัชกร มงคลฟ๓ก 

นายธนชาติ ดวงดึง   

รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

การแขํงขันโต๎สาระวาทีภาษาอังกฤษ (Debate) ภาคเหนอื 

163 นายภาณุวัฒน๑ วงศ๑บุญมี 

นายวรวุฒิ สันทิศ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเลําเรื่องภาษาฝรั่งเศสจากภาพท่ีก าหนด คณะ

มนุษยศาสตร๑ มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ 

 

164 นายภาณุวัฒน๑ บุญมี 

นางสาวปาณิศรา กิติบุตร 

รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแขํงขันท าอาหารฝรั่งเศส (Concours de cuisine 

francaise) ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ 

 

165 นายภาณุวัฒน๑  บุญมี 

นายวรวุฒิ  สันทิศ 

นายธนภัทร๑  ค าลือเกียร 

ประกาศนยีบัตร

สากลฝรั่งเศส DELF 

A1 

การทอสอบวัดระดับความรู๎ภาษาฝรั่งเศส DELF A1 



166 นายรุํงโรจน๑  มุงน้ า ชนะเลิศ การแขํงขันเขียนพูํกัน 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

167 นายศวินาถ  กองอรินทร๑ 

นายธนกฤต  เมืองสุวรรณ 

นางสาวสกาวรินทร๑  พรหมณะ 

นายผูกพัน  พิมพ๑อูป 

นางสาวอารียา  กาวนิ 

ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวณัฐรินรย๑  อภิวงค๑งาม 

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันฟิสิกส๑สัประยุทธ๑ ปีการศกึษา 2561 โรงเรียน

โครงการหอ๎งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม เครือขํายภาคเหนอืตอนบน  

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ รายชื่อ อันดับ รางวัล 

168  นายสุวจิักขณ๑  แสนพรหม 

นายธรีวุฒิ  เจริญพงษ๑ 

นางสาวกฤษติญา  ปาลี 

ครูท่ีปรึกษา 

นางธนาพร  วงค๑วาน 

นางนฤชล  พิมพ๑สวําง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแตํงบทกลอนในหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ

เยาชนฯ ครั้งท่ี 10 ระดับภาค กาพย๑ยานี 11 ณ โรงเรียน                  

วชิรวทิย๑ จ.เชียงใหม ํ

 

 รางวัลและผลงานระดับจังหวัด 

 รายชื่อรางวัลครู 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

169 นายพิชิต  ค าบุรี รางวัล                          

“คนดีศรีหริภุญชัย” 

ประจ าปี 2561 

จากสมาคมชาวล าพูน สาขาการศกึษาและสาขาอนุรักษ๑

ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีลา๎นนา 

170 นายไกรสร  วงค๑ววิัฒน๑ รางวัล                          

“ครูดีศรีหริภุญชัย” 

เป็นครูผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพทาง

การศกึษาดีเดํน และเป็นผู๎มีผลงานในด๎านการอยุรักษ๑

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิป๓ญญา 

สิ่งแวดล๎อมของจังหวัดล าพูน 

 

 รายชื่อรางวัลและผลงานนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าพูน 

  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 



 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

171 นายสาริน  ยองสุวรรณ๑ เขตพืน้ท่ีการศกึษา

และจังหวัด 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต๎น 

ระดับเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดับจังหวัด และเป็นตัวแทน

คัดเลือกในระดับกลุํมจังหวัดท่ี 8 

172 นางสาวสุรีย๑รัตน๑  ชูศรี เขตพืน้ท่ีการศกึษา

และจังหวัด 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต๎น 

ระดับเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดับจังหวัด และเป็นตัวแทน

คัดเลือกในระดับกลุํมจังหวัดท่ี 8 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

173 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิพุฒนิาท     เนตรแสนศรี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวสมัญชญา  ด๎วงรัตน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

174 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม .4-ม.6 

1. นางสาวศรัณญ๑พร     สมบัติใหมํ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวนิตยาภรณ๑    สุรินทร๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

175 การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม .4-ม.6 

1. นายภานุวัฒน๑      ธรรมโครํง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสุพรพงศ๑     สุวรรณรัตน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

176 การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย๑ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชลธชิา        ค ามะยอม 

2. เด็กหญงิญาโณทัย   คลีนเพ็ง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนฤชล     พิมพ๑สวําง 

ทอง ชนะเลิศ 

177 การแขํงขันตํอค าศัพท๑ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิญาณิศา     ยะเมฆ 

2. เด็กหญงินริศรา       เลิศอนันต๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายจิรานนท๑    วชิัยค า 

ทอง ชนะเลิศ 

178 การแขํงขันพินจิวรรณคดี ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



1. เด็กหญงิเบญญาภา     บํอผล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางพิณพร     จันตารี 

179 การแขํงขันพินจิวรรณคดี ม.4-ม.6 

1. นายรัฐนันท๑      อนันตกุล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชูศรี  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

180 การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐธดิา     เพชรเมืองทอง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางลัดดา  นิมไพบูลย๑วัฒน๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

181 การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

1. นางสาวภานุชนาถ     สายเครื่อง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวศิรพรรณ  ค ายอง 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

182 การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิศโิรรัตน๑     มาลี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนันท๑นภัส  ชลยศปกรณ๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

183 การแขํงขันกวเียาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 

1. นายกรัณยกร      ธติิเวศน๑สกุล 

2. นายจิรัฏฐ๑         ไชยวโิรฒมนต 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนฤชล     พิมพ๑สวําง 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

184 การแขํงขันตํอค าศัพท๑ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัญญามณี     ขัดเรือ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายจิรานนท๑  วชิัยค า 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

185 การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายวัชรพงศ๑      เชาว๑สิทธชิัย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวกรวรรณ    พิฆเนศวร 

เงิน 4 

186 การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวศิริภัสสร    สิงห๑แก๎วสืบ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีชา    มีแจ๎ 

เงิน 4 



 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

187 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐดนัย      แสนใจมูล 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางรุํงเรือง  อุดแจํม 

ทอง ชนะเลิศ 

188 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน 

คณิตศาสตร๑ไปประยุกต๑ใช๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกัลยลักษณ๑    เฉยแสวง 

2. เด็กหญงินิภาภัทร       ยืนนาน 

3. เด็กหญงิภัณฑิลา       ใจมา 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางพรสวรรค๑            ศรีบุญเพ็ง 

2. นางสาวจันทร๑ประภา   เตจาค า 

ทอง ชนะเลิศ 

189 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน 

คณิตศาสตร๑ไปประยุกต๑ใช๎ ม.4-ม.6 

1. นางสาวมลิษา       ค าแดงใหญํ 

2. นายศริิศักดิ์         หมื่นสิทธโิรจน๑ 

3. นางสาวสริิวิมล     ศรีไม๎ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นายศุภกร          พึ่งโต 

2. นางสาวรัชนีกร   ค าบุญมา 

ทอง ชนะเลิศ 

190 การแขํงขันสร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธราดล      จันทพรรณ 

2. เด็กชายวาทิ         มาตยวงษ๑ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางศริิวรรณ       ประภัสสรกุล 

2. นางพิชาพัชร๑      กาฬภักดี 

ทอง ชนะเลิศ 

191 การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร๑ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐกฤตา     ไพรินทราภา 

2. เด็กชายณัฐวุฒิ        กันธรรม 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวปฐวัลย๑     กิตติ 

ทอง ชนะเลิศ 

192 การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินรีกานต๑      วงค๑ธานี 

ทอง ชนะเลิศ 



ครูท่ีปรึกษา  

1. นายปิยศักดิ์    นาคชํวย 

193 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน 

คณิตศาสตร๑ไปประยุกต๑ใช๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกัลยลักษณ๑    เฉยแสวง 

2. เด็กหญงินิภาภัทร       ยืนนาน 

3. เด็กหญงิภัณฑิลา       ใจมา 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางพรสวรรค๑            ศรีบุญเพ็ง 

2. นางสาวจันทร๑ประภา   เตจาค า 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

194 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัญญาณัฐ  ป๋าป่าสัก  

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาววิวาห๑พร     นามธง 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

195 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือค าอธบิาย  

ทางคณิตศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกัลฎา       อินตาดวง 

2. เด็กหญงิจรินทร    สุรินทร๑ค า 

3. เด็กหญงิฐิตารีย๑     สินธุใส 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวณิชาภา   จันทร๑เพ็ญ 

2. นายชูศักดิ์         อุดอ่ินแก๎ว 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

196 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร๑ ประเภทสร๎างทฤษฎีหรือค าอธบิาย 

ทางคณิตศาสตร๑ ม.4-ม.6 

1. นายชาติตระการ     ธรรมเดช 

2. นางสาวปวชิญา     วาดค า 

3. นางสาวรัตชญา     แสนค า 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวเชิญขวัญ     ปิงใจ 

2. นายสุพัฒพงศ๑         พรหมสวรรค๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

197 การแขํงขันสร๎างสรรค๑ผลงานคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฏฐณิชา    อยํูพุํม 

2. นายทยากร             ประทุมพิทักษ๑ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางพิชาพัชร๑    กาฬภักดี 

2. นางศริิวรรณ    ประภัสสรกุล 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

198 การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



1. เด็กหญงิบุณยานุช    สร๎อยนาค 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางพิรานนัท๑     พรหมขัติแก๎ว 

199 การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร๑ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

1. นางสาววณิดา     ค าฟ๓่น 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวปฐวัลย๑    กิตติ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

200 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกฤติน          กรสินกิตต ิ 

2. เด็กหญงิปริยาภัทร   ดวงค าสวัสดิ์  

3. เด็กชายภูมิพัฒน๑      วะตา 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวณัฐรินยี๑           อภิวงค๑งาม 

2. นางสาวกฤติยาภรณ๑     สิทธติัน 

ทอง ชนะเลิศ 

201 การแขํงขันการแสดงทางวทิยาศาสตร๑ (Science Show) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกมลชนก      ทิตยกุล 

2. นายธนกรณ๑            ฝ๓่งสาคร 

3. นางสาวนฤพร         จองวัตนากิจ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางสาวนิตยา         มะโนค า 

2. นางสาวปาริฉัตร     สุใจยา 

ทอง ชนะเลิศ 

202 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทางวทิยาศาสตร๑ ม.1-ม.3 

1. นายปองภพ          ธกิาศ 

2. นางสาวมินตรา     ญาณะเครื่อง 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางอมรรัตน๑         ตันไชย 

2. นางสาวสุภาวด ี     ศรีบุรี 

ทอง ชนะเลิศ 

203 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทางวทิยาศาสตร๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวปฏิพร       หอมค ามา  

2. นายฤทธิชัย          เพรงสุกาญจน๑ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางณภัค           ฐิตมินัส 

2. นางสาวอัจฉรา   ธรีวทิยานุกุล 

ทอง ชนะเลิศ 



204 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง ม .4-ม.6 

1. นายกฤตนัย   ปงกา 

2. นางสาวนนทกานต๑   แสงผาบ 

3. นายพลภูมิ   ธนะวงศ๑  

ครูท่ีปรึกษา  

1. นายพิชิต       ค าบุรี 

ทอง ชนะเลิศ 

205 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิชญานิศ        ค าวงค๑ 

2. เด็กหญงิธัญชนก       ภิโรกาศ 

3. เด็กหญงิอัญชิษฐา      เป็งกาสิทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางอมรรัตน๑        ตันไชย 

2. นางสาวสุภาวด ี   ศรีบุรี 

ทอง ชนะเลิศ 

206 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภทสิ่งประดิษฐ๑ ม .4-ม.6 

1. นางสาวกษมา              สมบูรณ๑ชัย  

2. นางสาวณัฐมน           อุประโจง  

3. นางสาวนันทลักษณ๑     พะวงศ๑รัตน๑ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางณภัค           ฐิตมินัส 

2. นางสาวอัจฉรา   ธรีวทิยานุกุล 

ทอง ชนะเลิศ 

207 

 

การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐภัทร        โถนาค  

2. นายพิชัยยุทธ          อุไรสาย 

3. นางสาวเมธารัตน๑      ทาสัก 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางธัญญา      ไมํมีทุกข๑ 

2. นายวฑูิรย๑      สุธรรม 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

208 การแขํงขันการแสดงทางวทิยาศาสตร๑ (Science Show) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐธดิา       แสนป้อ 

2. เด็กหญงิดารุณี         ศรีชนะ 

3. เด็กหญงิพิชญธิดา     วังใจ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางธดิา            ฮาวปินใจ 

2. นางสาวจารุนีย๑   ใจแจํม 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

209 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ ประเภททดลอง ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิกรกนก        สุทธกุล 

2. เด็กหญงิณฐพร        ป๓ญญากาศ 

เงิน 4 



3. เด็กหญงิวภิารินทร๑    ปาระธรรม 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางณภัค      ฐิตมินัส 

2. นางธดิา       ฮาวปินใจ 

210 การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิกฤตพร       จันทร๑สุข 

2. เด็กหญงิภัทธมีา       ชัยสุริยะ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นายระนอง         สํองศรี 

2. นายปพนสรรค๑   ปวนเป้ีย 

เงิน 6 

211 การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิต ิ(3D) ปลํอยอิสระ  

ม.1-ม.3 

1. เด็กชายจิรนน       สมบุญโสด  

2. เด็กชายวรีภัทร      สินธุพงษ๑ 

ครูท่ีปรึกษา  

1. นางธดิา      ฮาวปินใจ 

2. นายวสุ      รัตนพงศ๑ 

เงิน 6 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

212 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัชพล         วุฒิ 

2. เด็กหญงิธัญวรัตน๑   มูลเรือน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวจริาวรรณ  มํวงจันทร๑ 

2. นางมันทนา         ทาหนอํทอง 

ทอง ชนะเลิศ 

213 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัญญาณัฐ     เขียนประสิทธิ์ 

2. นางสาวศลิษา          ยศสินศักดิ์ 

3. นางสาวศุภลักษณ๑    เหลอืบุญชู 

4. นายอัษฎา             มหาวงค๑ 

5. นางสาวเมลานี       ศริิชัย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวจริาวรรณ     มํวงจันทร๑ 

2. นายณัชนนท๑          แสนศรี 

ทอง ชนะเลิศ 

214 การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 



1. เด็กหญิงจิรัชญา      ปินชัย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางประภัสสร      พรมค าตัน 

215 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาวจุฬาลักษณ๑    วญิญายอง 

2. นางสาวณัฐริกา       ทนุก้ า 

3. นางสาวภาวัชญา      สมนาศักดิ์ 

4. นางสาวรมณีย๑       ไชยมาลา 

5. นางสาวหัสยา       โยกาศ 

 ครูท่ีปรึกษา 

1. นายสหัสนัยน๑         จิตรกุล 

2. นางสาวธัญวรัตน๑   เจริญจติร๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

216 การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 

1. นางสาววัสพร    ใจเดช 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวโปรยทอง     แซํแต๎ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

217 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกมลทิพย๑      สุทธศิานนท๑ 

2. เด็กหญงิกานต๑สนิี      ติใหมํ 

3. เด็กหญงิจุฬาลักษณ๑  วงศ๑มณีวรรณ 

4. เด็กหญงิธัญชนก      วญิญายอง 

5. เด็กหญงิอภิสมา      ทับทิม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. วาํท่ีร๎อยตรีกิตตชิัย     ตั้งตรง 

2. นางสาวธัญกมล      บุญยะสิงห๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

218 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฏฐนิชา  ค าเงิน 

2. นายวัชรพล       ศรีดอนไชย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางมันทนา             ทาหนอํทอง 

2. นางสาวจริาวรรณ  มํวงจันทร๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

219 การแขํงขันทักษะพืน้ฐานด๎านกีฬา(มวยสากลสมัครเลํน) ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 



1. นายชัยภัทร                 มณีขัติร๑ 

2. เด็กหญงิดลลดา           ววิงศ๑ศักดิ์ 

3. เด็กหญงิธนพร             เทพขาว 

4. เด็กหญงิธัญญลักษณ๑     อํุนนันท๑ 

5. เด็กหญิงนิภาดา           นํวมพันธ๑ 

6. เด็กหญงิพัชราภา         ลาวนันท๑ 

7. นายวรเดช                 แก๎ววงค๑ 

8. เด็กชายศตวรรษ         แสนสุเนตร 

9. เด็กหญงิอนัญญา       ก าแพงทิพย๑ 

10. เด็กหญงิอริสา          เมฆะ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายธนกฤต     บุญทาจันทร๑ 

220 การแขํงขันตอบป๓ญหาสุขศกึษาและพลศึกษา ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิอมลนา     ภคบวร 

2. นายอัมรินทร๑         เสนา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายนิวัฒน๑          ไววุฒิ 

2. นางสาวปติณญา  ยอดเมธา 

ทอง ชนะเลิศ 

221 การแขํงขันตอบป๓ญหาสุขศกึษาและพลศึกษา ม .4-ม.6 

1. เด็กชายนายศุทธวัต    สุภา 

2. นายนายสุวจิักขณ๑      แสนพรหม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายนิวัฒน๑          ไววุฒิ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สาขาทัศนศิลป์  

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

222 การแขํงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพชรพล  วงค๑รัตน๑ 

2. เด็กชายมโนภัทร  อุดมโน 

3. เด็กชายอัฐกร  บางสินธุ 

ครูปรึกษา 

1. นายธรีดล  สามัคคี 

2. นายเชาว๑  อุปปินใจ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

223 การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัชกมล  ประกอบศลิป์ 

ครูปรึกษา 

1. นางสุภารัตน๑  วังพฤกษ๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



224 การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 

1. นางสาวป๓ทมาภรณ๑  เมฆโปธิ 

ครูปรึกษา 

 1. นายเชาว๑  อุปปินใจ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

225 การแขํงขันสร๎างสรรค๑ภาพด๎วยการปะติด ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกัลยาณิน  เฉนยนต๑ 

2. เด็กชายธนุราช  อะทะวงศ๑ 

ครูปรึกษา 

1. นายธรีดล  สามัคคี 

2. นางสุภารัตน๑  วังพฤกษ๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

226 การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายยุทธนา  อิสระศักดิ์ 

ครูปรึกษา 

 1. นางสุภารัตน๑  วังพฤกษ๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

227 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิสุชัญญา  จ ารักษา 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายธรีดล  สามัคคี 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

228 การแขํงขัน "ศลิป์สร๎างสรรค๑" ม.4-ม.6 

1. นายภานุวิชญ๑  บัวอ่ิน 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายเชาว๑  อุปปินใจ 

ทอง 5 

229 การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวสริิภัทร  ธรรมากาศ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายเชาว๑  อุปปินใจ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

230 การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิธัญยพร  กาบแก๎ว 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นางสุภารัตน๑  วังพฤกษ๑ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

231 การแขํงขัน "ศลิป์สร๎างสรรค๑" ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพิพัฒน๑พงศ๑  กาวลิดง 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายธรีดล  สามัคคี 

เงิน 4 

232 การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 

1. นางสาวพัชราพร  โพธิ์กราน 

เงิน 6 



ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายเชาว๑  อุปปินใจ 

233 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 

1. นางสาวนันวดี  จันทร๑ศักดิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายเชาว๑  อุปปินใจ 

เงิน 10 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา สาขาดนตรี  

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

234 การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐธาลักษณ๑  เจริญสม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

235 การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.4-ม.6 

1. นางสาวกานต๑มณีย๑  มาโนชญ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

236 การแขํงขันเดี่ยวซออ๎ู ม.4-ม.6 

1. นางสาววิชราภรณ๑  เป็งกาศ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

237 การแขํงขันเดี่ยวจะเข๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินันทวรรณ  อภิวงค๑งาม 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

238 การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิศศนิิภา  ต๏ะแสง 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

239 การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6 

1. นางสาวงามสิริ  ธรรมโครํง 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

240 การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายอัฑฒ๑  ชัยเขิน 

ทอง ชนะเลิศ 



ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

241 การแขํงขันเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.4-ม.6 

1. นายศราวุฒิ  เหลวํะนา 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายไกรสร  วงศ๑วิวัฒน๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

242 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

1. นางสาวกุลวรี     เกษมสุข 

2. นายณัฐกร        สุวรรณภูม ิ

3. นายปกครอง     นทีแดงสกุล 

4. นายพิทวัส         ตั้งวัฒนาตระกูล 

5. นางสาวรสิตา      คนสูง 

6. นายระพีพัฒน๑     เตจ๏ะพิงค๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี      หมํองพะสั่น 

2. นายอุเทน      ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

243 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายตะวันฉาย  ยะสินธ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

244 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

1. นายปุญญพัฒน๑  ไชยวงษา 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง ชนะเลิศ 

245 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายฮิโรมุ  อิชิคาวา 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

246 การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทชาย ม.4-ม.6 

1. นายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง ชนะเลิศ 

247 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 

1. นายณัฐพล         นิ่มงามศรี 

2. นายนิตริัฐ          บุญทา 

3. นายภูวกร          อุโมงค๑โน 

ทอง ชนะเลิศ 



4. นายศควรรษ       จันทร๑ฟู 

5. นายสรวัชญ๑        ทองกลาง 

6. นางสาวสริิยากร  ใจลังกา 

7. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี 

8. นางสาวอักษร     วไิลจันทร๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายวสันต๑          วรีะโพธิ์ 

2. นางศริิลักษณ๑        วรีะโพธิ์ 

3. นางสาวลลติา  สินธุแปง 

248 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

1. นางสาวชยืสรา  ทาระวรรณ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

249 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 

1. นายชิษณุพงศ๑  บุนนาค 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

250 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิจิรัชญา  ป๓นศรีละ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

251 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

1. นางสาวพิมพิลา  จันทะวรรณ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

252 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกชกร          หวลอํอน 

2. เด็กหญงิกนกนภา      ปาระมี 

3. เด็กหญงิกนกอร        สุทธกุล 

4. เด็กหญงิจุฬาลักษณ๑  ค าทะเลา 

5. เด็กชายธนเดช         แก๎วแสนเมือง 

6. เด็กชายนครินทร๑     พรหมพีระ 

7. เด็กชายวรากร         สุขกลํอม 

8. เด็กหญงิวริธา         ขวัญชุม 

9. เด็กหญงิวลิาศนิี      ดวงค าทิพย๑ 

10. เด็กหญงิสุภักจิรา  สมบูรณ๑ชัย 

11. เด็กหญงิสโรชา     ป๓ญจบุรี 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



12. เด็กหญงิอรชุมา   ไชยวงค๑ศรี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายวสันต๑          วรีะโพธิ์ 

2. นางศริิลักษณ๑    วรีะโพธิ์ 

3. นางสาวลลติา    สินธุแปง 

253 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิฐปณวัชร๑  ธงศร ี

2. เด็กหญงิภิญ๒ุพัชญ๑  สิริไพโรจน๑ 

3. เด็กชายวเิชียรวทิย๑  อุตรสัก 

4. เด็กชายศุภณัฐ  เตมียะ 

5. เด็กชายเฉลิมวัสส๑  สุขศรีราษฎร๑] 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

2. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

254 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

1. เด็กหญงิโสภิดา  ติยะบูรณ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

255 การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

1. นางสาวพิมพิลา  จันทะวรรณ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

256 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

1. นายปุญญพัฒน๑  ไชยวงษา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางอัญชลี  หมํองพะสั่น 

ทอง 5 

257 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิโสภิดา  ติยะบูรณ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

ทอง 5 

258 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1. เด็กชายตะวันฉาย  ยะสินธ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค๑ 

เงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

 

 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

259 การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิมลวภิา    ธาตรีเฉลิม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางภัคยา      รัตนวราหะ 

ทอง ชนะเลิศ 

260 การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกันยากร  วงค๑วิราช 

 ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอลินดา  อินทร๑อยํู 

ทอง ชนะเลิศ 

261 การแขํงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินาฏนภา  พรมหลาน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวภิรดา  บุญศริิชัย 

ทอง ชนะเลิศ 

262 การแขํงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 

1. นายฐิตพิล  ทรายค า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายจักริน  อินทนนท๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

263 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณธรรศ     คาดค าฟู 

2. นายติณณภพ       ชัยรัตน๑ 

3. เด็กชายพบธรรม   ตาเหยีง 

4. เด็กหญงิศุภิสรา   เทพมณี 

5. นางสาวศุภิสรา     อนากาศ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวกนกนุช     พัชรประพันธุ๑ 

2. นายพีรดนย๑         พีระพัฒนสกุล 

ทอง ชนะเลิศ 

264 การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

1. นางสาวดาวรดา    ศรีวิชัย 

2. นายพีรนัน           ชัยชนะ 

3. นายภูมิป๓ญญา     สมบัตินันทน๑ 

4. นางสาวมิตรสิน ี    ศรีทองสุข 

5. นางสาวเธียริณี     ชัยศรีมา 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นายศยานันท๑       ยารังฟ๓่น 

2. นายกฤชาณัฎฐ๑     เป้าแก๎ว 

ทอง ชนะเลิศ 



265 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณัฐธดิา  แสงศรี 

2. เด็กหญงิสุพิชชา  สุไทยสง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวธัญชญาภรณ๑  ธมิายอม 

2. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญ 

ทอง ชนะเลิศ 

266 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวธัญลักษณ๑  ขันค ากาศ 

2. นางสาวเจนจิรา  ซาวบุญตัน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐพร  เครือแก๎ว 

2. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญา 

ทอง ชนะเลิศ 

267 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินันทิยา  เปจะโป๊ะ 

2. เด็กหญงิพรทิพา  วเิลิศ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา 

2. MissMinori  Kawanishi 

ทอง ชนะเลิศ 

268 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

1. นางสาวธนภรณ๑  อินต๏ะเเสน 

2. นางสาวอาทิตยา  ประมวล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา 

2. MissMinori  Kawanishi 

ทอง ชนะเลิศ 

269 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหล ีม.4-ม.6 

1. นางสาวพัชราภรณ๑  บุญเลิศ 

2. นางสาววิมลณัฐ  ไชยนวล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัชนก  สิทธบิาล 

ทอง ชนะเลิศ 

270 การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

1. นายภาณุวัฒน๑  วงษ๑บุญมี 

2. นายวรชาติ  รักพงศ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวภูษณิศา  บริหาร 

2. นางสาววราภรณ๑  หนอํค า 

ทอง ชนะเลิศ 

271 การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐกมล  น าพรํอง 

ทอง ชนะเลิศ 



2. นางสาวอมรรัตน๑  ฟองเครือค า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวธัญชญาภรณ๑  ธมิายอม 

2. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญา 

272 การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาเกาหล ีม.4-ม.6 

1. นางสาวมนัญชยา  ขัดริ 

2. นางสาวรวสิรา  อาษากิจ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัชนก  สิทธบิาล 

ทอง ชนะเลิศ 

273 การแขํงขันละครสั้นภาษาเกาหล ีม.4-ม.6 

1. นางสาวจนิดามณี     ศรีบัวขาว 

2. นางสาวณัฐพร        หมื่นมหายศ 

3. นางสาวป๓ณณภัสร๑  เหมเลิศอนันต๑ 

4. นางสาวสุจติรา       เจริญพงษ๑ 

5. นางสาวหนึ่งฤทัย     เสียงใส 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัชนก  สิทธบิาล 

ทอง ชนะเลิศ 

274 การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ๑ด) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิปาระดา  ถาวร 

2. เด็กหญงิศวิาพร  อัศวประพล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชญานิศ  เข่ือนควบ 

2. นางสาวเยาวภา  ค าสม 

ทอง ชนะเลิศ 

275 การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ (ครอสเวริ๑ด) ม.4-ม.6 

1. นายศักดา  โลวมิา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางประกายค า  พรมณะ 

ทอง ชนะเลิศ 

276 การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

1. นางสาวกนกวรรณ  ป๓นผสม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายกฤชาณัฏฐ๑  เป้าแก๎ว 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

277 การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชีวนันท๑  ชินพันธ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวรัตนาภรณ๑  ก๐าวโิยค 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

278 การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



1. นางสาวปรียาภรณ๑  สมยอม 

2. นายอานนท๑  แสงจันทร๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายรุํงสยาม  เสนางาม 

279 การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

1. นายธนภัทร๑  ค าลือเกียร 

2. นางสาววัลภา  แลวฤทธิ์ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวภูษณิศา  บริหาร 

2. นางสาววราภรณ๑  หนอํค า 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

280 การแขํงขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นายกิตติพงศ๑           แก๎วสุข 

2. นางสาวขวัญพร      วารินต๏ะ 

3. นางสาวจรีาพรรณ  จันทะวัน 

4. นางสาวณัฐกฤตา    ยารังษี 

5. นายธัญวัฒน๑          ไชยชะนาญ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. วาํท่ีร๎อยตรีกรีฑาวุฒิ  เข่ือนป๓ญญา 

2. นางสาวธัญชญาภรณ๑  ธมิายอม 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

281 การแขํงขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัชชา         ไชยศักดิ์ 

2. นางสาวธันยา         แสงใส 

3. นางสาวยุวธิดา        วงศ๑กิติ 

4. นางสาวสุจติตา       แก๎วจันทร๑ 

5. นางสาวเบญจมาศ  เรียะประโคน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอักษร     วรรณกันธา 

2. MissMinori         Kawanishi 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

282 การแขํงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

1. นายชลแดน  บัวเขยีว 

2. นางสาวธนัชภรณ๑  ศรีรัตนกุณชัย 

3. เด็กหญงินภัสสร  กิ่งแก๎ว 

4. นางสาวศิรินทิพย๑  ทองสกุล 

5. นางสาวเบญจมาศ  เจสะวะ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวภูษณิศา  บริหาร 

2. นางสาววราภรณ๑  หนอํค า 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



283 การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 

1. นางสาวอะมีเราะฮ๑  รังศรี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐพร  เครือแก๎ว 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

284 การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

1. นายรุํงโรจน๑  มุงน้ า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

285 การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 

1. นางสาวนีรชา      ขันค า 

2. นางสาววริศรา   สอนเบ้ียว 

3. นางสาวสริยา    มโนเทพ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร       วงค๑วาน 

2. นางนฤชล        พิมพ๑สวําง 

ทอง ชนะเลิศ 

286 การประกวดยุวบรรณารักษ๑สํงเสริมการอําน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชํอชมพู  กองใจ 

2. เด็กหญงิณิชาภัทร  ชมพูธัญ 

3. เด็กหญงิศุภิสรา  กามินทร๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร  วงค๑วาน 

2. นายมติ  ศริิพันธุ๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

287 การประกวดยุวบรรณารักษ๑สํงเสริมการอําน ม.4-ม.6 

1. นางสาวกฤษติญา     ปาลี 

2. นายธรีวุฒิ             เจริญพงษ๑ 

3. นายสุวจิักขณ๑        แสนพรหม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร     วงค๑วาน 

2. นายมติ      ศริิพันธุ๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

288 การแขํงขันการจัดการคํายพักแรม ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกล๎าธรีะ       สารมณฐี 

2. เด็กชายก๎องเกียรติ  แก๎วค าเลิศ 

3. เด็กชายจตุรภัทร๑      สายพรรณ๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 



4. เด็กชายฐากูร          หลวงสอน 

5. เด็กชายพนาภิรัติ     สะค าป๓น 

6. เด็กชายพรรษา       อินทวงศ๑ 

7. เด็กชายเขต           มณีศรีวงค๑กูล 

8. เด็กชายเปรมภัทร  พรหมชํวย 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางวรณัน    พรหมชํวย 

2. นายศุภกร    พึ่งโต 

289 การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงินริศรา  ค าตุํน 

2. เด็กหญงินัทชา  พิพัฒน๑วุฒิกุล 

3. เด็กหญงิภัทรนันท๑  ผาก าเนิด 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธนาพร  วงค๑วาน 

2. นางนฤชล  พิมพ๑สวําง 

ทอง 4 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์) 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

290 การแขํงขันการสร๎างการ๑ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณภัทร  แดงชม 

2. เด็กหญงิศุภกานต๑  ไชยราช 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร 

2. นางสาวพรรษา  ชายน๎อย 

ทอง ชนะเลิศ 

291 การแขํงขันการสร๎างการ๑ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิณภัทร  บุญเฉลิมสุข 

2. เด็กหญงิสุวชิาดา  ณ ล าพูน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวพรรษา  ชายน๎อย 

2. นายณัฐวุฒิ  พิงค๑แก๎ 

ทอง ชนะเลิศ 

292 การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ดว๎ยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณธรา  รัตวรรณี 

2. เด็กชายนนทพัทธ๑  นนท๑ธีระธนากุล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา  ยะธมิา 

2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร๑ 

ทอง ชนะเลิศ 



293 การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กชายปรเมศวร๑  ธรรมโครํง 

2. เด็กชายอดิวิชญ๑  ดวงสนั่น 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา  ยะธมิา 

2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร 

ทอง ชนะเลิศ 

294 การแขํงขันการสร๎างเกมสร๎างสรรค๑จากคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวกัณฑมาศ  ปกค า 

2. นางสาวศศวิมิล  หนอํค า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางณัชชา  เตจะโสด 

2. นางสาวดลหทัย  อินทร๑จันทร๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

295 การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 

1. นายกอบชัย              มหาวงค๑ 

2. นางสาวเบญจภรณ๑  เดียวกนกรัตน๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางณัชชา          เตจะโสด 

2. นางสาวดลหทัย  อินทร๑จันทร๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

296 การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐธนัญช๑  นันตา 

2. เด็กชายอติชาติ     บุญเลิศ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร๑ 

2. นายวทิยา      วรรณมะกอก 

ทอง ชนะเลิศ 

297 การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิพิศลายา   พิงคะสัน 

2. เด็กหญงิภูษณิศา   แสนมา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวดลหทัย   อินทร๑จันทร๑ 

2. นางณัชชา          เตจะโสด 

ทอง ชนะเลิศ 

298 การแขํงขันการสร๎าง Web Applications ม.4-ม.6 

1. นางสาวนนธชิา  ศรีวิชัย 

2. นายวัชรพล   โยธาดี 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายวทิยา   วรรณมะกอก 

2. นางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

299 การแขํงขันการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 



1. นายภัทรดนัย   ใจมา 

2. นายเจษฎา   ก าเพ็ญ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวพรรษา  ชายน๎อย 

2. นายณัฐวุฒิ   พิงค๑แก๎ว 

300 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑ประเภทซอฟต๑แวร๑ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิกฤษฎาภา   มหาไม๎ 

2. เด็กชายทักษ๑พสิษฐ๑   มูลรังษี 

3. เด็กหญงิรักสินา      วรรณวงศ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร 

2. นายปรีดา    ยะธมิา 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

301 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร๑ประเภทซอฟต๑แวร๑ ม.4-ม.6 

1. นายวชิรวทิย๑   ไพรสิงห๑ 

2. นายวริทธิ์   มโนแก๎ว 

3. นายอภิวิชญ๑   อภิวงค๑งาม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร 

2. นายปรีดา   ยะธมิา 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

302 การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร๑ ม.4-ม.6 

1. นางสาวพิมณัฐชา   บุญสิงห๑ 

2. นางสาวสุรีวรรณ   มูลมาวัน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายสุริยา   นิ่มตระกูล 

2. นางณัชชา   เตจะโสด 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

303 การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ดว๎ยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ม.4-ม.6 

1. นายธนวัฒน๑  จันทะวรรณ 

2. นายภัทรบุรินทร๑  ใจเตีย้ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวสายฝน  สํองศรี 

2. นายปรีดา  ยะธมิา 

ทอง 7 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (หุ่นยนต์) 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

304 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับพืน้ฐาน ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงณัฐิดา   ธนารัตน 

ทอง ชนะเลิศ 



2. เด็กชายธรีพิชญ๑   จันทร๑ดี 

3. เด็กชายพิธิวิท   เนตรค ายวง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา   ยะธมิา 

2. นางสาวสายฝน   สํองศรี 

305 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับพืน้ฐาน ม.4-ม.6 

1. เด็กชายธรีพงศ๑   มังคละวงค๑ 

2. นายพีรพัฒน๑  บุญเดช 

3. นายวฒุชิัย   สุทธดุก 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายปรีดา   ยะธมิา 

2. นางสาวสายฝน   สํองศ 

ทอง ชนะเลิศ 

306 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับกลาง ม.1-ม.3 

1. เด็กชายพงษ๑ศักดิ์     อุดตึง 

2. เด็กชายพุฒพิงศ๑     วงศ๑จันทร๑ติ๊บ 

3. เด็กชายรณกร       ญาณะเจริญ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

2. นายณัฐวุฒิ  พิงค๑แก๎ว 

ทอง ชนะเลิศ 

307 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับกลาง ม.4-ม.6 

1. เด็กชายกฤติพงศ๑       กระแสร๑ 

2. นายณัฐธัญญนนท๑    อภิรชตานนท๑ 

3. นายรามฤทธ์ิ           สุดใจ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง ชนะเลิศ 

308 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับสูง ม.1-ม.3 

1. เด็กชายธนพัฒน๑  พัวศิริ 

2. เด็กชายภูตะวัน  ณะอ๐อ 

3. เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

 1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง ชนะเลิศ 

309 การแขํงขันหุนํยนต๑ระดับสูง ม.4-ม.6 

1. นายนัทธ๑ชนัน  ราชศักดิ์ 

2. นายปฎิญญา  เจริญสุข 

3. นายศุภฤกษ๑  ย๎ายบุญธรรม 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง ชนะเลิศ 



310 การแขํงขันหุนํยนต๑ผสม ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกันตพงษ๑  ค าแก๎ว 

2. เด็กชายชวนกร  เจนกิจ 

3. เด็กชายธรีเทพ   ศรีฟอง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

2. นายณัฐวุฒิ  พิงค๑แก๎ว 

ทอง ชนะเลิศ 

311 การแขํงขันหุนํยนต๑ผสม ม.4-ม.6 

1. นายชาญณรงค๑  โอดแก๎ว 

2. นายวัฒนา  ปิงชัย 

3. นายอนพัทย๑  ดอกพุฒ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางชลภิรัตน๑  แก๎วมูล 

ทอง ชนะเลิศ 

312 การแขํงขันประดิษฐ๑ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิชนัญญา  ฉิมเรือง 

2. เด็กหญงิณัฐนิชา  ชยัวงค๑ 

3. นายธนวัฒน๑  ฤกษ๑จ าเนียร 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางมาลัย  สายหลาน 

2. นายเสมือน  สายศร 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

313 การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม .4-ม.6 

1. นางสาวรัชฎาพร    ทุนรํองช๎าง 

2. นางสาวสารยา      วงค๑สุวรรณ 

3. นางสาวอภิชญา      อินต๏ะพิงค๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาววิรภาศา    สินธุป๓น 

ทอง ชนะเลิศ 

314 การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิธรีาภรณ๑   พุดทะสี 

2. นายศุภโชค           เทพมาลัย 

3. นางสาวแสงหอม   หมายค า 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางศุภลักษณ๑  บุษมงคล 

2. นายทันฤทธิ์    อินทรีย๑ 

ทอง ชนะเลิศ 

315 การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.4-ม.6 

1. นายกัมพล         ปินวรรณา 

2. นางสาวปะการัง  จันทร๑ดาพรหม 

3. นางสาวพรพิมล  ชมพ ู

ทอง ชนะเลิศ 



ครูท่ีปรึกษา 

1. นางศุภลักษณ๑  บุษมงคล 

2. นายทันฤทธิ์    อินทรีย๑ 

316 การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6 

1. นางสาวกานต๑สริี       ด ารงมณี 

2. นางสาวณิชกานต๑      ทวสีุข 

3. นางสาวษรฉัตร        ปินตาวะนา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางรัตนา       ซุกซอน 

2. นายเสมือน     สายศร 

ทอง ชนะเลิศ 

317 การแขํงขันประดิษฐ๑กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิจิดาภา        ศรีเทศ 

2. เด็กชายณัฐนนท๑       บ ารุงยศ 

3. เด็กหญงิธัญวรัตน๑     ซาวสา๎น 

4. เด็กหญงิธติิวดี          พิมพิรัตน๑ 

5. เด็กหญงิเกศราภรณ๑  หอยแก๎ว 

6. เด็กหญงิเพียงฤทัย     ค าธติา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาววิรภาศา  สินธุป๓น 

2. นางศรีไว            ปาลี 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

318 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิจิรัชญา  ปาทะ 

2. เด็กหญงิจิรัชยา  สุภาศรี 

3. เด็กหญงินัทชา  จันทร๑เส็ง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางกัลยา  ไชยรังษี 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

319 การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม .1-ม.3 

1. เด็กหญงิศริิกัญญ๑  พงษ๑วัน 

2. เด็กหญงิสินนีาฎ  สามสาลี 

3. เด็กหญงิอาจารีย๑  บัวอํอน 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางกัลยา  ไชยรังษี 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

320 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจติสุภา  โพธิ์เพชร 

2. นางสาวปฐมาวด ี ใจยะสัน 

3. นางสาวพลอยไพรินทร๑   ณ สมบูรณ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 



1. นายสมาน  อํุนแก๎ว 

2. นางรัตนา  ซุกซอน 

321 การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิภูริชญา  ป้องกัน 

2. เด็กชายวายุ  ทะไร 

3. เด็กชายศุภกิตติ์  จันทร๑ทบ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางรัตนา  ซุกซอน 

2. วาํท่ีร๎อยตรีปรีชา  ญาณโรจน๑ 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

322 การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

1. นางสาวธัญพร       ศรีบุญเรือง 

2. นางสาวธัญลดา    ด๎วงสมบัติ 

3. นางสาวพวงผกา  วันนะวรรณา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาววิรภาศา  สินธุป๓น 

ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 

323 การแขํงขันประดิษฐ๑ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น ม.4-ม.6 

1. นางสาวกุลธดิา  มูลศรี 

2. นางสาวปพิชญา  หนอํพยอม 

3. นายสัญญา  มะโนแก๎ว 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางมาลัย  สายหลาน 

2. นายเสมือน  สายศร 

ทอง 4 

324 การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญงิขนิษฐา  ดวงพิชัย 

2. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีชนะ 

3. เด็กหญงิธดิาพร  สารใจวงศ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางมาลัย  สายหลาน 

2. นางฉัตราพร  ศุกลพัน 

ทอง 4 

325 การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ม.4-ม.6 

1. นางสาวจุฬาลักษณ๑  ป๓ญญาปิน 

2. นางสาวณัฐธดิา     พรมมินทร๑ 

3. นางสาวภัทรศยา   สมวะเวยีง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางมาลัย      สายหลาน 

2. นางฉัตราพร  ศุกลพันธ๑ 

ทอง 4 

326 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทอง 4 



1. เด็กหญงิพริสร      เครือสาร 

2. เด็กหญงิรมย๑ธีรา   ทิพย๑อาจ 

3. เด็กชายวงศ๑ชนก   มูลยอง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นายสมาน  อํุนแก๎ว 

2. นางรัตนา  ซุกซอน 

 

 รางวัลระดับภาค ในเวทีอื่นๆ  

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

327 การประกวดภาพยนตร๑สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2561 

1. นางสาวนิชาภา  ตั้งตระกูล   

2 .นางสาวณิชาภา  ภัทรวนนท๑  

3. นายพงศ๑พล  พรหมมาเจริญ  

4. นายพงศกร  อินต๏ะประเสริฐ  

5. นางสาวกัญญารัตน๑  วงษาฟู  

6. นางสาวสิรภัทร  ธรรมมากาศ  

7. นางสาวเนติมา สุภะถา  

8. นายณัฐกร  สุวรรณภูมิ  

ครูผู๎ควบคุมทีม  

ครูณัชชา  เตจะโสด 

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับภาค พร๎อมเงินรางวัล 

8,000 บาท 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

328 การประชุมวชิาการนักเรียนโครงการหอ๎งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร๑ 

คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม กลุํมเครือขํายภาคเหนอืตอนบน 

ครั้งท่ี 10 “พัฒนาคนด๎วยวทิยาศาสตร๑ พัฒนาชาติดว๎ยภูมิป๓ญญา” วันท่ี 22-

24 กรกฏาคม 2561 

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วทิยาคาร จังหวัดนําน 

1. นางสาวรมย๑รวนิท๑  ก าแพงทิพย๑ 

2. นางสาวณิชกานต๑  มรกต 

ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวณัฐธดิา  นันต๏ะแก๎ว 

เหรียญเงิน ประเภทการน าเสนอ

โครงงานด๎วยโปสเตอร๑เป็น

ภาษาไทย สาขาวชิาเคมี 

329 การประชุมวชิาการนักเรียนโครงการหอ๎งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร๑ 

คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม กลุํมเครือขํายภาคเหนอืตอนบน 

ครั้งท่ี 10 “พัฒนาคนด๎วยวทิยาศาสตร๑ พัฒนาชาติดว๎ยภูมิป๓ญญา” วันท่ี 22-

ชมเชยเหรียญ

เงิน 

ประเภทการน าเสนอ

โครงงานแบบบรรยายเป็น

ภาษาไทย สาขาวชิา



24 กรกฏาคม 2561 

1. นางสาวนนทกานต๑  แสงผาบ 

2. นายกฤตนัย  ปงกา 

3. นายพลภูมิ  ธนะวงศ๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

นายพิชิต  ค าบุรี 

ชีววทิยา 

330 การประชุมวชิาการนักเรียนโครงการหอ๎งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร๑ 

คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม กลุํมเครือขํายภาคเหนอืตอนบน 

ครั้งท่ี 10 “พัฒนาคนด๎วยวทิยาศาสตร๑ พัฒนาชาติดว๎ยภูมิป๓ญญา” วันท่ี 22-

24 กรกรฏาคม 2561 

1. นางสาวเมธารัตน๑  ทาสัก 

2. นางสาวอารยา  ค าพินจิ 

ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวนิภาพร  ภูมิภู 

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 

เหรียญทอง 

ประเภทการน าเสนอด๎วย

โปสเตอร๑เป็นภาษาไทย 

สาขาวชิาชีววทิยา กลุํม 2 

331 การประชุมวชิาการนักเรียนโครงการหอ๎งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร๑ 

คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม กลุํมเครือขํายภาคเหนอืตอนบน 

ครั้งท่ี 10 “พัฒนาคนด๎วยวทิยาศาสตร๑ พัฒนาชาติดว๎ยภูมิป๓ญญา” วันท่ี 22-

24 กรกฏาคม 2561 

1. นางสาวกษมา  สมบูรณ๑ชัย 

2. นางสาวนันทลักษณ๑  พะวงค๑รัตน๑ 

3. นางสาวณัฐมน  อุประโจง 

ครูท่ีปรึกษา 

นางณภัค  ฐิตมินัส 

ชมเชยเหรียญ

เงิน 

ประเภทการน าเสนอ

โครงงานแบบบรรยายเป็น

ภาษาไทย สาขาวชิา

ชีววทิยา 

332 การประชุมวชิาการนักเรียนโครงการหอ๎งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร๑ 

คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม กลุํมเครือขํายภาคเหนอืตอนบน 

ครั้งท่ี 10 “พัฒนาคนด๎วยวทิยาศาสตร๑ พัฒนาชาติดว๎ยภูมิป๓ญญา” วันท่ี 22-

24 กรกฏาคม 2561 

1. นายภูบดี  สุริวรรณ 

2. นายภัทรดนัย  ใจมา 

3. นายพิชัยยุทธ  อุไรสาย 

ครูท่ีปรึกษา 

นางสาวปาริฉัตร  สุใจยา 

เหรียญเงิน ประเภทการน าเสนอ

โครงงานด๎วยโปสเตอร๑เป็น

ภาษาไทย สาขาวชิา

ชีววทิยา 

333 การประกวดโครงงาน “วทิยาศาสตร๑ประยุกต๑” ในงานสัปดาห๑วทิยาศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยแมํโจ๎ จากสมาคมวิทยาศาสตร๑ในราชูปถัมภ๑แหํงประเทศไทย 

1. เด็กชายภูมิพัฒน๑  วะตา 

2. เด็กหญงิพิมพ๑มาดา  มาละแซม 

3. เด็กชายพบธรรม  ตาเหยีง 

รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ

ท่ี 1 เหรียญ

เงิน 

 



ครูท่ีปรึกษา  

นางณภัค  ฐิตมินัส 

334 การแขํงขันทักษะทางวทิยาศาสตร๑ ระหวํางวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2561 ณ 

คณะวทิยาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง   

1. เด็กชายอภิสทิธิ์  อินทรก าแหง 

2. เด็กชายภูบดินทร๑  วงษ๑โสมะ 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางธดิา  ฮาวปินใจ 

รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 2 

STEM 

Challenge 

Compettion 

2018 

 

335 การแขํงขันทักษะทางวทิยาศาสตร๑ ระหวํางวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2561 ณ 

คณะวทิยาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง   

1. นางสาวรมย๑รวนิท๑  ก าแพงทิพย๑ 

2. นางสาวณิชกานต๑  มรกต 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐธดิา  นันต๏ะแก๎ว 

2. นายธนากร  เกษณา 

ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร๑ 

ระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

336 การแขํงขันทักษะทางวทิยาศาสตร๑ ระหวํางวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2561 ณ 

คณะวทิยาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง   

1. นายกฤตนัย  ปงกา 

2. นางสาวอารยา  ค าพินจิ 

3. นายภัทรดนัย  ใจมา 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวณัฐธดิา  นันต๏ะแก๎ว 

2. นางสาวนิภาพร  ภูมิภู 

ชนะเลิศ ทักษะแก๎ป๓ญหาทาง

วทิยาศาสตร๑ ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

 รางวัลระดับจังหวัดในเวทีอื่นๆ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

337 การแขํงขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค๑ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว ครั้งท่ี 24 ระดับมัธยมศกึษาตอนต๎น ระดับจังหวัด ณ 

หอ๎งจามจุรี ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าพูนเขต 1 

1. เด็กหญงินันท๑นภัส  ไชยพูน 

2. เด็กหญงิญาโณทัย  คลีนเพ็ง 

3. เด็กหญิงเบญญาภา  บํอผล 

รายชื่อครู 

1. นางธนาพร  วงค๑วาน 

2. นายมติ  ศริิพันธุ๑ 

- ชนะเลิศ 

 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

ที่ รายการ ระดับ รางวัล 

338 การแขํงขันประวัติศาสตร๑เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 11 ถ๎วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศกึษาพระพรหมมังคลาจารย๑ 

ประธานมูลนิธิรํมฉัตร ปีการศกึษา 2561 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 ณ 

โรงเรียนสตรีวทิยา กรุงเทพมหานคร 

นายโอภากุล ศรีเรือน 

นายกรัญย๑กร ธติิเวศน๑สกุล 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวธัญวรัตน๑  เจริญจติร๑ 

2. นางประภัสสร  พรมค าตัน 

- ชมเชย รอบเจียระไนเพชร 

ระดับประเทศ 

339 การแขํงขันตอบป๓ญหากฎหมายเนื่องใน “วันระพี” ประจ าปีการศกึษา 2561 

1. นางสาววริยาภรณ๑  สิทธปิ๓ญญา 

2. นายคณนศษิฏ๑  กาป๓ญญา 

3. นางสาวปิยวรรณ  แก๎วสุรินทร๑ 

ครูท่ีปรึกษา 

นางมันทนา  ทาหนอํทอง 

- รางวัลชนะเลิศ 

340 กิจกรรมการแขํงขันเซียนประวัติศาสตร๑ มัธยมศกึษาตอนปลาย กิจกรรมงานเปิด

กลํองชอล๑กปีท่ี 16 "Learning is our LIFE. เพราะการเรียนรู๎ต๎องอยํูคํูชีวิต"  ประจ าปี 

2561 ณ  คณะศกึษาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ 

นายกรัญย๑กร ธติิเวศน๑สกุล    

นางสาวชลธชิา มาเรือนธง 

ครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวธัญวรัตน๑  เจริญจติร๑ 

2. นายเศรษฐ๑  ตุํนมานะ 

 

- รางวัลชมเชย 

341 กิจกรรมการแขํงขันตอบป๓ญหาทางเศรษฐศาสตร๑ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ครั้ง

ท่ี 18 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวทิยาลัยพายัพ 

นายวธิวินทร๑ ป๓นตา   

นางสาวกัลยกร แก๎วกัลยา    

ครูผู๎ควบคุม 

นายสหัสนัยน๑  จิตรกุล 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 

1 

 

 

 

 



 รางวัลโครงการ CKK PRE JUNIOR 2018 เน่ืองในกิจกรรมเปิดบ้านจักรค าฯ โรงเรียนคุณภาพ  

ปกีารศึกษา 2561  

ที่ รายชื่อ สถานศึกษา รางวัล 

342 เด็กชายป๓ณณวชิญ๑  ภคบวร โรงเรียนอรพินพิทยา รางวัลชนะเลิศ 

343 เด็กชายธนกฤต  เหลาสืบสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

344 เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก โรงเรียนใบบุญล าพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

345 นางอัจฉรา  วงศ๑ตันกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ครูท่ีปรึกษา 

346 นางนฤมล  อุตมะโชค  โรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านกลาง ครูท่ีปรึกษา 

347 นางพวงเพชร  กันทะ โรงเรียนใบบุญล าพูน ครูท่ีปรึกษา 

348 โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนท่ีสงํเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ สถานศกึษา 

349 โรงเรียนเทศบาล 1 บ๎านกลาง โรงเรียนท่ีสงํเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ สถานศกึษา 

350 โรงเรียนใบบุญล าพูน โรงเรียนท่ีสงํเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ สถานศกึษา 

   


