ผลงานนักเรียน
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นักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้ โรงเรียนธัญรัตน์และผลความสาเร็จของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ทัศนศิลป์
1.1 แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงวิภาวี สุริยันต์
ผู้ควบคุม
นายทรงพล เมืองคา
1.2 แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
นางสาวมณิสรา อรุณประชา
ผู้ควบคุม
นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด
1.3 แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 4
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกัญญาภัก แก่นสาร
ผู้ควบคุม
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
1.4 แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นางสาวฟาติมา ขันแก้ว ชั้น ม. 5/10
ผู้ควบคุม
นายธนาธร บุตรศรีด้วง
1.5 แข่งขัน การเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ก่อบุญ
ผู้ควบคุม
นายธนาธร บุตรศรีด้วง
1.6 การเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 4
ชื่อ-สกุล
นางสาวชลธิชา ธุวานนท์
ผู้ควบคุม
นายธนาธร บุตรศรีด้วง
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1.7 แข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสุรางค์พิมล โพธิ์สาวัง
ผู้ควบคุม
นายพรชัย พิมพ์แดง
1.8 แข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ 1. เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนัทดา ฉ่ารัศมี
ผู้ควบคุม
นายพรชัย พิมพ์แดง
1.9 แข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
เด็กชายมนัสนันท์ ศรีดารา
ผู้ควบคุม
นายธนากร กุลสิริธน
1.10 แข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ 1. เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นายณัฐพนธ์ สดมณี
ผู้ควบคุม
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
1.11 แข่งขันประติมากรรม ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายนครินทร ใจปทุม
2. เด็กชายสมชาย ผ่องใส
3. เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญแดง
ผู้ควบคุม
1. นายทรงพล คาเมือง
2. นายธนากร กุลสิริธน
1.12 แข่งขันประติมากรรม ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชุติศรณ์ กระแสโท
2. นางสาวญาณิศา ผายรัศมี
3. นางสาวปณิดา เนยเที่ยง
ผู้ควบคุม
1. นายน้าเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย
2. นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด
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2. ดนตรีไทย
2.1 แข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.2 แข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
เด็กชายเศรษฐี ทิพย์อรัญ
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.3 แข่งขันระนาดเอก ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
นายวรวุฒิ อู่นอก
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.4 แข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
นางสาวธารทิพย์ ทองสุข
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.5 แข่งขันซอด้วง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิการ์ บุญมี
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.6 แข่งขันซออู้ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.7 แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นายทศพล พรหมแก้ว
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
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2.8 แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น-ปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายรัญวรัชญ์ สุขสวัสดิ์นาโชค
2. เด็กชายกมลชัย ชัยชะนะ
3. เด็กชายธนพล วรรณศิลปิน
4. เด็กชายกิตติธัช เปี่ยมใจชื่น
5. เด็กชายเศรษฐี ทิพย์อรัญ
6. เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
7. นายทศพล พรหมแก้ว
8. นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
9. นายวรวุฒิ อู่นอก
10. นางสาวกรรณิการ์ บุญมี
11. นางสาวธารทิพย์ ทองสุข
12. เด็กชายอภิเศรษฐ์ ทิพย์อรัญ
13. เด็กชายทัศน์พล ก้านพร้าว
14. เด็กชายธเนศ บุญศรี
15. เด็กชายพุฒิสรรค์ คาดี
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
3. ดนตรีสากล
3.1 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดงอันดับ 6
ชื่อ-สกุล
เด็กชายศุภมงคล ใจเทียมศักดิ์
ผู้ควบคุม
ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
3.2 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
นายพงศกร ประหยัดกลาง
ผู้ควบคุม
ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
3.3 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 7
ชื่อ-สกุล
นางสาวนัทมน ชังชั่ว
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
สารสนเทศฯ 2560 Thanyarat School

3.4 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นายกฤตวัฒน์ มณีเทศ
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
3.5 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 6
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงลลนา เรืองฤทธิ์
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
3.6 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 7
ชื่อ-สกุล
นางสาวทอฝัน จันทร์ทอง
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
3.7 แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
เด็กชายวีรพล แก้วสว่าง
ผู้ควบคุม
ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
3.8 แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
นายชยุต สุทธะลักษณ์
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
3.9 แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
นางสาวธนพร บุญจันดา
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
3.10 แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นายพีรติ จุติเสถียรกุล
ผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
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3.11 แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
นางสาวกัลยารัตน์ พละเสน
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
3.12 แข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 4
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวธนพร บุญจันดา
2. นายชาญชล คามูล
3. นายญาณวุฒิ ลัดกระทุ่ม
4. นายธนกฤต ถาวรกุล
ผู้ควบคุม
1. นายกตัญญู ธงเงิน
2. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
3. นายโชคชัย ไกรยศ
3.13 แข่งขันวงเครื่องลม ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธประเสริฐ
2. เด็กชายศุภมงคล ใจเทียมศักดิ์
3. เด็กหญิงคทาทอง ทรัพย์ประทุม
4. เด็กหญิงนภัสนันท์ บุญประกอบ
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ เภาคา
6. เด็กหญิงภาริณี ศุภชิตกิจ
7. เด็กชายปรัชญา ชุ่มสนธิ์
8. เด็กหญิงธาดารัตน์ แตงใหญ่
ผู้ควบคุม
1. นายธงชนะ หวานชิต
2. นายธนพล จันทนง
3. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
4. นายโชคชัย ไกรยศ
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4. นาฏศิลป์
4.1 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 6
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงศราวดี แสงสร
2. เด็กหญิงวิลาสินี กอศรีสกุล
3. เด็กหญิงฐิติกา เขียนนา
4. เด็กหญิงณัฐมณ ปั้นสนธิ
5. เด็กหญิงสิริพิมพ์ เพ็ญดารา
6. เด็กหญิงวิมพ์วิภา ไทยสวัสดิ์
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน
2. นางสาวณัฐชยา ไกรลาศ
3. นางสาววนิชญา เครือแดง
4. นางสาวสุวนันท์ จิตรสว่างทรัพย์
4.2 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวประสิตา วังมะนาว
2. นางสาวบุศรินทร์ ใจเทียมศักดิ์
3. นางสาวปวีรา เอเซีย เจริญภูมิ
4. นางสาวกานดาภร สาราญจิตต์
5. นางสาวกฤตภัค สาราญจิตต์
6. นางสาวพิมพ์ลภัส เผ่าชวด
7. นางสาวสุชญา บุญยัง
8. นางสาวสิดารัตน์ ราชวงษา
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน
2. นางสาวณัฐชยา ไกรลาศ
3. นางสาววนิชญา เครือแดง
4. นางสาวสุวนันท์ จิตรสว่างทรัพย์
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. ศิลปะ
1.1 แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 9
ชื่อ-สกุล
นางสาวฟาติมา ขันแก้ว ชั้น ม. 5/10
ผู้ควบคุม
นายธนาธร บุตรศรีด้วง
1.2 แข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดงอันดับ 18
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ก่อบุญ
ผู้ควบคุม
นายธนาธร บุตรศรีด้วง
1.3 แข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 7
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสุรางค์พิมล โพธิ์สาวัง
ผู้ควบคุม
นายพรชัย พิมพ์แดง
1.4 แข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 7
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนัทดา ฉ่ารัศมี
ผู้ควบคุม
นายพรชัย พิมพ์แดง
1.5 แข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 4
ชื่อ-สกุล
นายณัฐพนธ์ สดมณี
ผู้ควบคุม
นายวิเทศ โพธิ์ทอง
2. ดนตรีไทย
2.1 แข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับ มัธยมต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 4
ชื่อ-สกุล
เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.2 แข่งขันซอด้วง ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 16
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิการ์ บุญมี
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
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2.3 แข่งขันซออู้ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 10
ชื่อ-สกุล
นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.4 แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 18
ชื่อ-สกุล
นายทศพล พรหมแก้ว
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
2.5 แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับ มัธยมต้น-ปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 6
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายรัญวรัชญ์ สุขสวัสดิ์นาโชค
2. เด็กชายกมลชัย ชัยชะนะ
3. เด็กชายธนพล วรรณศิลปิน
4. เด็กชายกิตติธัช เปี่ยมใจชื่น
5. เด็กชายเศรษฐี ทิพย์อรัญ
6. เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
7. นายทศพล พรหมแก้ว
8. นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
9. นายวรวุฒิ อู่นอก
10. นางสาวกรรณิการ์ บุญมี
11. นางสาวธารทิพย์ ทองสุข
12. เด็กชายอภิเศรษฐ์ ทิพย์อรัญ
13. เด็กชายทัศน์พล ก้านพร้าว
14. เด็กชายธเนศ บุญศรี
15. เด็กชายพุฒิสรรค์ คาดี
ผู้ควบคุม
นางศศิพันธุ์ ทศราช
3. ดนตรีสากล
3.1 แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 24
ชื่อ-สกุล
นายกฤตวัฒน์ มณีเทศ
ผู้ควบคุม
นายโชคชัย ไกรยศ
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3.2 แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินอันดับ 39
ชื่อ-สกุล
นายพีรติ จุติเสถียรกุล
ผู้ควบคุม ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
4. นาฏศิลป์
4.1 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ มัธยมปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองอันดับ 4
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวประสิตา วังมะนาว
2. นางสาวบุศรินทร์ ใจเทียมศักดิ์
3. นางสาวปวีรา เอเซีย เจริญภูมิ
4. นางสาวกานดาภร สาราญจิตต์
5. นางสาวกฤตภัค สาราญจิตต์
6. นางสาวพิมพ์ลภัส เผ่าชวด
7. นางสาวสุชญา บุญยัง
8. นางสาวสิดารัตน์ ราชวงษา
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน
2. นางสาวณัฐชยา ไกรลาศ
3. นางสาววนิชญา เครือแดง
4. นางสาวสุวนันท์ จิตรสว่างทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล

1. เด็กชายพัชรพล จึงสมาน
2. เด็กชายวรุณพร อินทรชะนะ
3. เด็กชายเสถียร อินอ่า

ผู้ควบคุม

1. นายยุทพลธ์ สีสันต์
2. นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ
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2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวทิพาพร ชานาญ
2. นางสาวศศิธร สังวาลย์เล็ก
3. นางสาวเปรมศิริ ซากูคาระ
ผู้ควบคุม

1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสิวินีย์ จิตรีศัพท์

3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกุลิสร ภัทรก่อสกุล
2. นายณัฐธัญ กาลังเดช
3. นางสาวณัฎฐณิชา เหมันตา
ผู้ควบคุม

1. นางจารุณี ไทยคณา
2. นายวันชนะ รักบุญเหลือ

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงปวีณา ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพิยดา กล้าหาญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์ กุ่ยโห้
ผู้ควบคุม
1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสาวสุมาลี เมยมงคล
5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงกิตติยา นวลศิริ
2. เด็กหญิงสุพิชญา ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์เทาว์
ผู้ควบคุม
1. นางสาวณัฏฐาณิชา รุ่งสว่าง
2. นางสาวศิริพร ทองย้อย
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6. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายโชคชัย นิวรณ์
2. เด็กชายนนภัส วิวัฒน์ชยั มณี
ผู้ควบคุม
1. นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ
2. นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล

1. เด็กชายพัชรพล จึงสมาน
2. เด็กชายวรุณพร อินทรชะนะ
3. เด็กชายเสถียร อินอ่า

ผู้ควบคุม

1. นายยุทพลธ์ สีสันต์
2. นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง อันดับ 13
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวทิพาพร ชานาญ
2. นางสาวศศิธร สังวาลย์เล็ก
3. นางสาวเปรมศิริ ซากูคาระ
ผู้ควบคุม

1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสิวินีย์ จิตรีศัพท์

3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง อันดับ 28
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกุลิสร ภัทรก่อสกุล
2. นายณัฐธัญ กาลังเดช
3. นางสาวณัฎฐณิชา เหมันตา
ผู้ควบคุม

1. นางจารุณี ไทยคณา
2. นายวันชนะ รักบุญเหลือ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1- ม.3
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
ด.ญ.ปณาลี วุฒิอนันต์ชัย
ผู้ควบคุม
นางวราภรณ์ แสนเสนาะ
2. การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4- ม.6
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรกนก แจ้งกิตติชัย
ผู้ควบคุม
นางสาวอรสา ไชยเขตต์
3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1 – ม.3
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
1. ด.ช.นิภาสพิชณ์ ม่วงศรี
2. ด.ญ.จิราภรณ์ เจริญจันทร์
ผู้ควบคุม
นางศิวาพร ไชยสิทธิ์
4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
1. ด.ญ.ณัฐชา โสลาภา
2. ด.ญ.มนฐิตา อุบลหอม
3. ด.ญ.วสุกาญจน์ จงกลางม.
ผู้ควบคุม
นางสาวเรณู บุญทัน และนางสาวมธุรส เหมโส
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนริศรา รอดพิพัฒน์
2. นางสาวปัทมพร แตงเจริญ
3. นาวสาวนภัสสร คงคา
ผู้ควบคุม
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน และ นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้ว
6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้ เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อ-สกุล
ด.ช.ธนภัทร พานบัว
ผู้ควบคุม
นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์
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7. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
นางสาวพลอยนภัส สุริยศรีมณี
ผู้ควบคุม
นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์
8. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวตวงรัตน์ แสงดี
2. นางสาวดวงกมล บุญมั่งมี
3. นางสาววิไลลักษณ์ ยงควิสัย
ผู้ควบคุม
นายปัญภัทร์ เพิ่มมี และนางวราภรณ์ แสนเสนาะ
9. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ-สกุล
1. ด.ญ.เวธกา แปลงไร่
2. ด.ญ.ภัทราพร ยอดสลุง
3. ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ควบคุม
นางสาวฐิตารีย์ ยุพา และ นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชานาญ
10. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 – ม.3
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อ-สกุล
1. ด.ช.รุ่งทิวา อุ่นเจริญ
2. ด.ช.ธีรวัฒน์ พุฒทอง
ผู้ควบคุม
นางสาวมธุรส เหมโส และ นางแพว เฉลิมญาติวงศ์
11. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 – ม.6
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุธิตา ยางสุด
2. นายอัษฎากร จิตต์สะอาด ม.5/3
ผู้ควบคุม
นางบุษยา การสามารถ และ นายปัญภัทร์ เพิ่มมี
12. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 – ม.3
รางวัลที่ได้ เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ-สกุล
ด.ญ.ทิพย์อาภา รามัญ
ผู้ควบคุม
นางวราภรณ์ แสนเสนาะ
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13. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 – ม.6
รางวัลที่ได้ เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณ สีตองอ่อน
ผู้ควบคุม
นางอุมาพร ดีสารพรรณ์
14. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – ม.6
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
นายพสธร วิสิทธิ์ ม.6/1
ผู้ควบคุม
นางสาวฐิตารีย์ ยุพา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1- ม.3
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับ 6
ชื่อ-สกุล
ด.ญ.ปณาลี วุฒิอนันต์ชัย
ผู้ควบคุม
นางวราภรณ์ แสนเสนาะ
2. การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4- ม.6
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับ 23
ชื่อ-สกุล
นางสาวกรกนก แจ้งกิตติชัย
ผู้ควบคุม
นางสาวอรสา ไชยเขตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสิริยากร วงอนันต์
ผู้ควบคุม
นางวัลภา เจริญลาภ
2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน ลาดับที่ 8
ชื่อ-สกุล
นางสาวรุ่งวัฒนา ปานใจทัศน์
ผู้ควบคุม
นายรัชชานนท์ เฟื่องบุญ
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3. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนกฤต ศรีปาน ระดับชั้น ม. 3/1
ผู้ควบคุม
นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นป้อง
4. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน ชนะเลิศอันดับที่ 6
ชื่อ-สกุล
นางสาวชลิตา อุ่นผาง
ผู้ควบคุม นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์
5. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน ชนะเลิศอันดับที่ 10
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงซากุระ ซาโต้
ผู้ควบคุม
นางสรารัตน์ เจียรทิพย์วิไล
6. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นางสาวมนสินีย์ ภัทรหิรัญวุฒิ
ผู้ควบคุม
นางสาวชนาพร คงชาติ
7. การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ลาดับที่ 4
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงรสรินทร์ ทรัพย์ศิริ
ผู้ควบคุม
นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษ
8. การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อ-สกุล
นางสาวสาริศา จุลจงกล
ผู้ควบคุม
นางสาวราตรี พรมบุตร
9. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 8
ชื่อ-สกุล
1.เด็กชายกฤติเดช ดิษฐสอน
2. เด็กชายภูตะวัน พงศ์นภากาศ
3. เด็กหญิงสรัลชนา พรมมา
ผู้ควบคุม
นางชลธร รวมธรรม
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10. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวธัญชนก ลายาน
2. นายนพดนัย แหล่งสนาม
3. นางสาวพรพิมล วงษาม่าน
ผู้ควบคุม
นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์
11. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน อันดับที่ 6
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงธนภรณ์ พานบัว
2. เด็กหญิงศุภกานต์ นิกาญจน์กุล
ผู้ควบคุม
นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ บุญราศี
12. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ ได้เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวมุทิตา ยศทิศ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ อ่าสาลี
ผู้ควบคุม
นางสาวนิดา นิ่มวงษ์
13. การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน อันดับที่ 6
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายกิตติธัช ทองสุข
2. เด็กชายภาสกร ณ นคร
ผู้ควบคุม
1. นางสาวภัคกาญจน์ ติ๊บตา
2. นางวาทิณี ขุนนาคพะเนา
14. การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.4-ม.
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง อันดับที่ 4
ชื่อ-สกุล
นางสาวกันย์ชิสา จันทร์ดิษฐ์
ผู้ควบคุม
นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใส
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนกฤต ศรีปาน ระดับชั้น ม. 3/1
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ผู้ควบคุม
นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นป้อง
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน อันดับ 20
ชื่อ-สกุล
นางสาวมนสินีย์ ภัทรหิรัญวุฒิ
ผู้ควบคุม
นางสาวชนาพร คงชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. แข่งขันเล่านิทาน ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล

นางสาววิโรสินี กลิ่นชวนชื่น

ผู้ควบคุม

ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ

2. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสนัญชา อยู่หมื่นไวย์

ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
3. แข่งขัน Multi Skills ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
นายกฤตติน กลิ่นแก้ว
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
4. แข่งขัน Multi Skills ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนภัทร ดวงตา
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
5. แข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายหญิงแพรธารทอง ประสพสิน
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
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6. แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายศิวกร เทพกุล
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
7. แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงดาวจิตรา จาปาบุรี
2. เด็กหญิงเขมรินทร์ บุญเจริญ
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
8. แข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวจรุงทรัพย์ บุษยกุล
2. นางสาวพจมาน อรุณแจ้ง
3. นางสาววรินธร แพทย์เจริญ
4. นางสาวสุนารี เอี่ยมวิจิตร
ผู้ควบคุม

นายเอกสิทธิ์ สัมนา

ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
9. แข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีนระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวปิยธิดา มณีเกิด
2. นางสาววัฒนา บุญนะ
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
10. แข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
นางสาวศุษิรา แสงอรุณ
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
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11. แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวกุลสตรี ไชยยศ
2. นางสาวจิรดา สุกใส
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
12. แข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเสิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
1. นายชยากร รอดพันธุ์
2. นายพุฒิพงศ์ พิพัฒน์ธิติพงศ์
3. นางสาวศิรันญา ศรีบุญมา
4. นายสันติราษฎร์ ไพโรจน์
5. นางสาวเพียงขวัญ ขาแจ้ง
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
13. แข่งขันเล่านิทานภาษาจีนระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นางสาวจิรดา สุกใส
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
14. แข่งขันร้องเพลงจีนระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นางสาวปัทมา ทองพัด
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
15. แข่งขันทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววรินธร แพทย์เจริญ
2. นางสาวศุษิรา แสงอรุณ
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
16. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Story Telling ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นายชยุต สุทธะลักษณ์
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
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17. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Story Telling ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายศิวกร เทพกูล
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
18. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Muti Skills Competition ระดับ ม.4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
นางสาวธนพร บุญจันดา
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
19. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Muti Skills Competition ระดับ ม.1-3
รางวัลที่ได้รับ ระดับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสุพิชญา ฤกษ์ดี
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
20. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.4รางวัลที่ได้รับ ระดับ เข้าร่วม
ชื่อ-สกุล
นายปฏิภาณ บุญสิมมา
ผู้ควบคุม
ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. แข่งขัน ละครคุณธรรม
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อ-สกุล
1. นายสิทธิวัฒน์ ตระกูลสุนทรชัย
2. นายเจษฎาพงษ์ ศิริศุภลักษณ์
3. นางสาวศรันย์พร ประสงค์อมรชัย
4. นางสาวปิยะธิดา ผิวนวล
5. นายรัฐศาสตร์ ภู่ถนนนอก
6. นายนนธวัช มาลามาศ
7. นายศิวกร อนรรฆธนะกุล
8. นางสาวอนัญพร เครือทองศรี
9. นางสาวเพชรน้าผึ้ง สมบัติศรีเรือง
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10. นางสาวนาริฐา แซ่ตั้ง
11. นางสาววาสนา โทสันเทียะ
12. นายวิษณุ แทนวันดี
13. นางสาวรพีพรรณ คล้ายรามัญ
14. นายปราโมทย์ ไพเราะ
15. นายนพนันท์ วรบุตร
16. นางสาวพฤศจิ ตราชู
17. นายธนดล คาแสง
18. นายชัยวัฒน์ ผ่องพันธุ์
19. นายศุภณัฐ ศรีสุพรรณ
20. นายปรัชญา แก่นท้าว
ผู้ควบคุม

1. นายพันธการต์ เป๊กต๊ะวงศ์
2. นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน
3. นายสมศักดิ์ อาดา
4. นายอิทธิชัย อุ่นอ่อน
5. นางสาวเดือนเพ็ญ บัณฑุวัฒนะ

2. แข่งขัน เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงชมพูนุท ยอดระบา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์ รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรินรดา บุญสมพงศ์
4. เด็กหญิงพชรวรรณ กองสุผล
5. เด็กหญิงสุนิตา เนตรสุวรรณ
ผู้ควบคุม
นางสิรินันท์ มาลัยแดง
3. แข่งขัน เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพรไพลิน พันธ์มณี
2. นางสาวภัทรมล สายแขม
3. นางสาวปนัดดา ภูมิภาค
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4. นางสาวสุญาณี สุนทรชัย
5. นางสาวปิยะดา วงศ์ปัญดิษฐ์
ผู้ควบคุม
1. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์ หนูแสง
4. แข่งขัน สวดมนต์บาลี ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงวริศรา ลาพาณิชย์
2. เด็กหญิงสุธินี ปัญญาบุตร
3. เด็กหญิงสุธารินี มากยิ้ม
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญรอด
5. เด็กหญิงมนัสวี ภาคา
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฟูเขียว
7. นางสาวภัณฑิรา พุทธศรี
8. นางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง
9. นางสาวศิภัสสร ชัยราษฎร
10. นางสาวพัชรมัย โนนใหญ่
ผู้ควบคุม
นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
5. แข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงรัตติยา จันเทพา
ผู้ควบคุม
นางกัณญพัสตร์ กิจศิลป์
6. แข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
นางสาวลัดดาวัลย์ สินธ์สมุทร
ผู้ควบคุม
นางน้าทิพย์ ขาววิลาศ
7. แข่งขัน โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายธนวัฒน์ มะรังสี
2. เด็กหญิงจิรัฎฐ์ธยาน์ วงษ์ปาน
3. เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ชมมณฑา
4. เด็กหญิงจิตธนา จงจิตต์
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5. เด็กหญิงรัตนากร ชนนะมะ
ผู้ควบคุม

1. นางสุพัตรา ไพบูลย์
2. นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก
8. แข่งขัน โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ชื่อ-สกุล
1. นายเจษฎา เอี่ยมวิจารย์
2. นางสาววรรณฐิตา ตาลประเดิม
3. นางสาวธนัตดา ลพประเสริฐ
4. นางสาวณัฐธิดา น้าคา
5. นางสาวกัลยาณี บุญพึ่ง
ผู้ควบคุม

1. นางสาวจรรยา หนูตอ
2. นางเสาวภาคย์ ขุมแก้ว
9. แข่งขัน โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-สกุล
1. เด็กชายธนวัฒน์ มะรังสี
2. เด็กหญิงจิรัฏฐ์ธยาน์ วงษ์ปาน
3. เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ชมมณฑา
4. เด็กหญิงจิตธนา จงจิตต์
5. เด็กหญิงรัตนากร ชนนะมะ
6. เด็กชายสิทธิพล ราชซ้าย
7. เด็กหญิงกรวลัย บุญเหมาะ
8. เด็กหญิงมนัสนันท์ วงศ์มะณี
9. เด็กหญิงสุภัสษร แย้มยวน
10. เด็กหญิงณัฐณิชา โคตะมา
ผู้ควบคุม
นางสุพัตรา ไพบูลย์
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10. แข่งขัน ประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงปาริชาติ ศิริคา
2. เด็กชายยศพัฒน์ ชูเถื่อน
ผู้ควบคุม
1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ
2. นางสาวรัตนา ชัยขาว
11. แข่งขัน ประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
ผู้ควบคุม

1. นางสาววริศรา พุทธศรี
2. นายสาริน สุทธิยาพิวัฒน์
1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ

2. นางอุทุมพร โพธิ์โส
12. แข่งขัน ประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงปาริชาติ ศิริคา
2. เด็กชายยศพัฒน์ ชูเถื่อน
3. เด็กชายพัสวี พุทธศรี
4. เด็กหญิงญาณพร สุวพร
ผู้ควบคุม

1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ
2. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
13. แข่งขัน ประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววริศรา พุทธศรี
2. นายสาริน สุทธิยาพิวัฒน์
3. นายพิสิษฐ์ ภักดีวิวัฒนกุล
4. นางสาวภัสนันท์ หลีนวรัตน์
ผู้ควบคุม
1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ
2. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
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14. แข่งขัน สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
เนื่องในงาน มาฆบูชา ประจาปี 2561 ณ สถานที่ วัดบางหลวง ตาบลบางหลวง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนิตยา ฉิมแก่น
2. นางสาวพรทิพย์ รุกขเจริญ
3. เด็กหญิงวริศรา ลาพานิช
4. เด็กหญิงมนัสวี ภาคา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด
6. นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มทอง
7. เด็กหญิงภิณฑิลา พุทธศรี
8. นางสาวสุรัสวดี เฮงฮู้
ผู้ควบคุม
1. นางอุทุมพร โพธิ์โส
2. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
15. แข่งขัน สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
รางวัลที่ได้รับ ชมเชย
เนื่องในงาน โครงการส่งเสริมศีลธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ สถานที่ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิรินญา ศรีบุญมา
2. นางสาวพรทิพย์ รุกขเจริญ
3. เด็กหญิงวริศรา ลาพานิช
4. เด็กหญิงมนัสวี ภาคา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด
6. นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มทอง
7. เด็กหญิงภิณฑิลา พุทธศรี
ผู้ควบคุม
1. นางอุทุมพร โพธิ์โส
2. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
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16. แข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในงาน วันรพี ณ สถานที่ ศาลจังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวนุชนาถ เสียงแจ้ว
2. นางสาวสุธาวัลย์ บุญมา
3. นางสาวชนัญชิตา ขันหาญศึก
ผู้ควบคุม
นางสาวสายฝน สุคนธพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. แข่งขัน เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงชมพูนุท ยอดระบา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์ รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรินรดา บุญสมพงศ์
4. เด็กหญิงพชรวรรณ กองสุผล
5. เด็กหญิงสุนิตา เนตรสุวรรณ
ผู้ควบคุม
นางสิรินันท์ มาลัยแดง
2. แข่งขัน เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพรไพลิน พันธ์มณี
2. นางสาวภัทรมล สายแขม
3. นางสาวปนัดดา ภูมิภาค
4. นางสาวสุญาณี สุนทรชัย
5. นางสาวปิยะดา วงศ์ปัญดิษฐ์
ผู้ควบคุม
1. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์ หนูแสง
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3. แข่งขัน สวดมนต์บาลี ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงวริศรา ลาพาณิชย์
2. เด็กหญิงสุธินี ปัญญาบุตร
3. เด็กหญิงสุธารินี มากยิ้ม
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา บุญรอด
5. เด็กหญิงมนัสวี ภาคา
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฟูเขียว
7. นางสาวภัณฑิรา พุทธศรี
8. นางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง
9. นางสาวศิภัสสร ชัยราษฎร
10. นางสาวพัชรมัย โนนใหญ่
ผู้ควบคุม
นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
4. แข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงรัตติยา จันเทพา
ผู้ควบคุม
นางกัณญพัสตร์ กิจศิลป์
5. แข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นางสาวลัดดาวัลย์ สินธ์สมุทร
ผู้ควบคุม
นางน้าทิพย์ ขาววิลาศ
6. แข่งขัน ประกวดมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงปาริชาติ ศิริคา
2. เด็กชายยศพัฒน์ ชูเถื่อน
ผู้ควบคุม
1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ
2. นางาวรัตนา ชัยขาว
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ฟุตบอล
รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ
กีฬาระหว่างโรงเรี ยนส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค ประจาปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกตัว แทน
จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศ
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจาปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต
การศึกษาเขต 1
ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย (ถ่ายทอดสด)
รายการ ฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 2017
ชื่อ-สกุล
1. นายภัคธร ขุนอาวุธ
2. นายเกียรติพล อุดม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-สกุล
1. นายไชยพฤกษ์ จิราจินต์
2. นายยศสรัล พระวงษ์
3. นายธัชพล คนมั่น
4. นายนาเคนทร์ ผสมศรี
5. นายพงศ์รวิช จันทวงษ์
6. นายศุภศักดิ์ สารภี
7. นายคะนิน เต๊กสงวน
8. นายศิรวิทย์ ดวงจันทร์
9. นายวีรากร นาชิน
10. นายภัทรายุท โนรี
11. นายเนติธร อินทนนท์
12. นายสุเมธ แสนบุตร
13. นายศุภวัฒน์ อภิชาตวานิช
14. นายณัฐชา โพนคา
15. นายธนดล ศุภผล
16. นายตะวัน โคตรสุโพธิ์
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17. นายธนินท์ เกียรติเลิศธรรม
18. นายณัฐพล ห่อทอง
19. นายศิวัช ระวังป่า
20. นายสหัสวรรษ พัวพงษ์ไพโรจน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล
1. นายยศวีร์ ฉัตรโต
2. นายณัฐโชค ขอนแก้ว
3. นายพรสวัสดิ์ สอนนายอ
4. นายธัชนนท์ อินทร์วิเศษ
5. นายรัตนชาติ เนียมไธสง
ผู้ควบคุม
นายวรพล เวียงแก้ว
2. ฟุตซอล
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กีฬานักเรียนจังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจาปี 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
3. วอลเลย์บอลหญิง
รางวัลที่ได้รับ
3.1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39 ปี 2560 คัดเลือกตัวแทน
จังหวัดปทุมธานี และได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป
3.2 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13 ประจาปี 2560” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 31ก.ค.60 - 7ส.ค.60 และ
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
4. มวยไทย และมวยสากล
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดปทุมธานี
4.1 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นายยุทธนา ทองอินทร์
เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีไปแข่งระดับเขตการศึกษาต่อไป
4.2 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นายจิรพันธุ์ เถาสุวรรณ์
เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีไปแข่งระดับเขตการศึกษาต่อไป
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การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นนักเรียนักศึกษา ครั้งที่ 2 (sat championship)ปีการศึกษา 2559
รอบคัดเลือกภาค 1
4.3 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นายยุทธนา ทองอินทร์
เป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันต่อไปที่จังหวัดกรุงเทพฯ
4.4 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 2 เหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
นายจิรพันธุ์ เถาสุวรรณ์
เป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันต่อไปที่จังหวัดกรุงเทพฯ
การแข่งขันกีฬามวยไทยชิงแชมป์โลก2016 IFMA YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS
4.5 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนวรรธน์ เกตุศิริ
4.6 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศศิธร สายสิญจน์
4.7 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 2 เหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายทยากร พรหมมาพันธุ์
การแข่งขันกีฬามวยไทยมวยสากลเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกตัวแทนภาค 1
“ดอกแก้วเกมส์” ณ จังหวัดสระแก้ว
4.8 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศศิธร สายสิญจน์
4.9 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
นางสาวพรชิตา สีหาบุราณ
4.10 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
เด็กชายทยากร พรหมมาพันธุ์
4.11 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุพรรณีย์ ภิรมย์ศรี
4.12 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
นายจิรพันธุ์ เถาสุวรรณ์
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การแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
ณ โรงเรียนธัญรัตน์
4.13 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทองได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชนหญิง
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศศิธร สายสิญจน์
4.14 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 2 เหรียญเงิน
ชื่อ-สกุล
เด็กชายทยากร พรหมมาพันธุ์
4.15 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง
ชื่อ-สกุล
เด็กชายกิติเดช หิรัญสุข
การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ ชุมพร - ระนองเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม
2560 ณ จังหวัดชุมพร
4.16 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 2 เหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้าหนักไม่เกิน
69 กิโลกรัม
ชื่อ-สกุล
นางสาวพรชิตา สีหาบูราณ
4.17 รางวัลที่ได้รับ ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลฟ์ฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน 48
กิโลกรัม
ชื่อ-สกุล
นางสาวศศิธร สายสิญจน์
การแข่งขันกีฬากีฬา SPORTS HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 POST – EVENT ระหว่าง
วันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่.
4.18 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน
57 กิโลกรัม
ชื่อ-สกุล
นางสาวศศิธร สายสิญจน์
การแข่งมวยไทยสมัครเล่นยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์โลก ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 2– 11 ส.ค.60
4.19 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่น 46 กิโลกรัม
ชื่อ-สกุล
ด.ช.ปรมินทร แสงปัก
การแข่งขันมวยไทยยุวชนเยาวชนชิงแชมป์โลก (2017 IFMA YOUTH WORLD CHAMPIONSHIP)
ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม พศ. 2560 ณ อาคารนิมิบุตร
4.20 รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
ด.ช.ปรมินทร แสงปัก
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5. เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดปทุมธานี
ประเภทชายเดี่ยว
5.1 รางวัลที่ได้รับ ได้อันดับ 2
ชื่อ-สกุล
นายเมธา มณีรัตน์
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป
5.2 รางวัลที่ได้รับ ได้อันดับ 3
ชื่อ-สกุล
นายชัชวาล นามตะ
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป
5.3 รางวัลที่ได้รับ ได้อันดับ 4
ชื่อ-สกุล
นายชยานนท์ นาสมบูรณ์
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ประเภทหญิงเดี่ยว
5.4 รางวัลที่ได้รับ ได้อันดับ 5
ชื่อ-สกุล
นางสาวสิรินยา สารสุรินทร์
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป
6. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล
1. น.ส.พรชิตา
เขียวสะอาด
2. น.ส.ณัฐปพร
เอนกทรัพย์
ผู้ควบคุม
นายณัฐพงศ์
สายสงเคราะห์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. แข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์
พวงมาลัย
3. เด็กหญิงแพรนรินทร์ สิทธิรส
ผู้ควบคุม
1. นางวิไลพร
รื่นสุข
2. นางสาวสมบัติ
สังวาลย์สวย
2. แข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพรพิมล
แก่สีโลหิต
2. นางสาวกฤษติมาภรณ์ ศรีศิลปนันทน์
3. นายวุฒิพงษ์
ชมชู
ผู้ควบคุม
1. นางศรัณยา
ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ
สังวาลย์สวย
3. แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงชลลดา
หลอดเเก้ว
ผู้ควบคุม

2. เด็กหญิงวิภาวี

ศรีเงิน

1. นางสาวอนัญญา

เทศทอง

2. นางสาวจารุภา

ไชยนุรักษ์

4. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงทัศนา
กลิ่นทรัพย์
2. เด็กชายวทัญญู
ขาแจ้ง
ผู้ควบคุม
1. นางสาวอนัญญา
เทศทอง
2. นางสาววิมลรัตน์
ชื่นอารมณ์
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5. แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นายธนาตย์
จอมใจเอกชน
2. นางสาวนฤมล
ทองเชื้อ
ผู้ควบคุม
1. นางสาวอนัญญา
เทศทอง
2. นายเชาวลักษณ์
ชาวงษ์
6. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชาลิสา
ยอดบาเพิง
2. นางสาวพิชญาภา
วุฒิบัญชร
3. นางสาวภรภัค
ภาชนะวรรณ
ผู้ควบคุม
1. นายภาสกร
ภาคอัต
2. นายธนากร
ไพบูลย์
7. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงสุรพิชญา โลพลพิศ
2. เด็กหญิงอภิญญา
อุดทะกา
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจารุภา
ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์
ชื่นอารมณ์
8. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นายปฏิภาณ
บุญสิมมา
2. นางสาวยศวดี
มีแก้ว
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจารุภา
ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์
ชื่นอารมณ์
9. แข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพิตรวัลภ์
เจริญลาภ
2. นางสาวภัสราภรณ์ ดวงสาพล
ผู้ควบคุม
1. นายเชาวลักษณ์
ชาวงษ์
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
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10. แข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงนฤวรรณ รักษาสมัย
2. เด็กหญิงรติมาต
โฆษะพรหมกุล
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจตุพร
จันทร์เรืองศรี
2. นางสาววิลัยพร
วงศ์เชียงเพ็ง
11. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นายสิรวิชญ์
บุญทับถม
2. นายอภิสิทธิ์
หนูเนตร
ผู้ควบคุม
1. นายภาสกร
ภาคอัต
2. นางสาวจตุพร
จันทร์เรืองศรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. แข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 16
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์
พวงมาลัย
3. เด็กหญิงแพรนรินทร์ สิทธิรส
ผู้ควบคุม
1. นางวิไลพร
รื่นสุข
2. นางสาวสมบัติ
สังวาลสวย
2. แข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง อันดับ 8
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวพรพิมล
แก่สีโลหิต
2. นางสาวกฤษติมาภรณ์ ศรีศิลปนันทน์
3. นายวุฒิพงษ์
ชมชู
ผู้ควบคุม
1. นางศรัณยา
ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ
สังวาลสวย
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3. แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 18
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงชลลดา
หลอดเเก้ว
ผู้ควบคุม

2. เด็กหญิงวิภาวี

ศรีเงิน

1. นางสาวอนัญญา

เทศทอง

2. นางสาวจารุภา

ไชยนุรักษ์

4. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง อันดับ 4
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงทัศนา
กลิ่นทรัพย์
2. เด็กชายวทัญญู
ขาแจ้ง
ผู้ควบคุม
1. นางสาวอนัญญา
เทศทอง
2. นางสาววิมลรัตน์
ชื่นอารมณ์
5. แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 22
ชื่อ-สกุล
1. นายธนาตย์
จอมใจเอกชน
2. นางสาวนฤมล
ทองเชื้อ
ผู้ควบคุม
1. นางสาวอนัญญา
เทศทอง
2. นายเชาวลักษณ์
ชาวงษ์
6. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 30
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวชาลิสา
ยอดบาเพิง
2. นางสาวพิชญาภา
วุฒิบัญชร
3. นางสาวภรภัค
ภาชนะวรรณ
ผู้ควบคุม
1. นายภาสกร
ภาคอัต
2. นายธนากร
ไพบูลย์
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7. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. เด็กหญิงสุรพิชญา โลพลพิศ
2. เด็กหญิงอภิญญา
อุดทะกา
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจารุภา
ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์
ชื่นอารมณ์
8. แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ-สกุล
1. นายปฏิภาณ
บุญสิมมา
2. นางสาวยศวดี
มีแก้ว
ผู้ควบคุม
1. นางสาวจารุภา
ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์
ชื่นอารมณ์
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