ผลงานนักเรียน
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นักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้ โรงเรียนธัญรัตน์และผลความสาเร็จของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับภาคและระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กชายชาคริต คาสิริคุณากร
ผู้ควบคุม 1. นายนาเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย
2. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ดา
ผู้ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวอัจฉรา

บุญฤทธิ์

ผู้ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
4. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงจิรดา รามสันเทียะ
เด็กหญิงสุพรรรณี พงศ์ตระกูลเจริญ
ผู้ควบคุม 1. นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด
5.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวชนัญชิตา ขันหาญศึก
ผู้ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
6. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวสุนัทดา ฉ่ารัศมี
ผู้ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
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7. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กชายณัฐพล สดมณี
ผู้ควบคุม 1. นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด
8. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวฟาติมา ขันแก้ว
ผู้ควบคุม 1. นายนาเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย
9. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญแดง
เด็กชายสมชาย ผ่องใส
เด็กชายสิทธิชัย ทับทิมทอง
ผู้ควบคุม 1. นายวิเทศ โพธิ์ทอง
2. นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด
10. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวชุติศรณ์ กระแสโท
นางสาวญาณิศา ผายรัศมี
นางสาวปณิดา เนยเที่ยง
ผู้ควบคุม 1. นายบุญเลิศ อละสัตย์
2. นายทรงพล เมืองคา
11. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายมงคล อินทร์แก้ว
ผู้ควบคุม 1. นายบุญเลิศ อละสัตย์
12. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
ด็กหญิงกัญญาภัก แก่นสาร
ผู้ควบคุม 1. นายวิเทศ โพธิ์ทอง
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13. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวฟาติมา ขันแก้ว
ผู้ควบคุม 1. นายทรงพล เมืองคา
14. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวมรกต แสงเพลิง
ผู้ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
15. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายวุฒิชัย เอี่ยมธนากุล
ผู้ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
16. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายทศพล พรหมแก้ว
ผู้ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
17. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
ผู้ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
18. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวกนกกาญจน์ หอมลักษณะ
19. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวธารทิพย์ ทองสุข
ผู้ควบคุม 1. นางสาวกนกกาญจน์ หอมลักษณะ
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20. การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวกรรณิการ์ บุญมี
เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
นายทศพล พรหมแก้ว
นางสาวนลิน คาภักดี
นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
นางสาวมรกต แสงเพลิง
นายวรวุฒิ อู่นอก
นายวุฒิชัย เอี่ยมธนา
ผู้ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
2. นางสาวจริยา บุญเกิด
3. นางสาวกนกกาญจน์ หอมลักษณะ
21. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นายวรวุฒิ อู่นอก
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจริยา บุญเกิด
22. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนลิน คาภักดี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจริยา บุญเกิด
23. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
นายญาณวุฒิ ลัดกระทุ่ม
นายธนกฤต ถาวรกูล
นางสาวธนพร บุญจันดา
นายยุทธพิชัย แก้วดวงใหญ่
นายอภิชาติ บุษบา
นายอานนท์ คาวงค์
ผู้ควบคุม 1. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
2. นายกตัญญู ธงเงิน
3. นายสุพีระ แซ่อัง
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24. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2
นายยุทธพิชัย แก้วดวงใหญ่
ผู้ควบคุม 1. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
25. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
นางสาวธนพร บุญจันดา
ผู้ควบคุม 1. ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข
26. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกฤตภัค สาราญจิตต์
นางสาวกานดาภร สาราญจิตต์
นางสาวนันธิญา ภูจอมขา
นางสาวพิมพ์ลภัส เผ่าชวด
นางสาวสิดารัตน์ ราชวงษา
นางสาวสุชญา บุญยัง
นางสาวหทัยชนก ศรีเพ็ชร์
นางสาวอนัญพร เครือทองศรี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจุฑารัตน์ ดวงทียน
2. นางสาวพิชชาพร จัตุรงค์
3. นางสาวฟ้าทิพย์ สุวรรณโชติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กชายพัชรพล จึงสมาน
เด็กชายวรวิช ฟักเชือก
เด็กชายวรุณพร อินทรชะนะ
ผู้ควบคุม 1. นายยุทพลธ์ สีสันต์
2. นางสาวนราธิป พรรณหาญ
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2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวชลธิชา สุดตาคาร
นางสาวภัทราวดี สุเทวพร
นางสาวอังคณา พรมแก้ว
ผู้ควบคุม 1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสิวินีย์ จิตรีศัพท์
3. การแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 1
นางสาวณัฏฐ์นรี วงศ์ก่อ
นายปฏิภาณ สิริสุระกานนท์
นายพสธร วิสิทธิ์
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจริยา ฐิติวิวัฒน์
2. นางสาวพัชรี ทองจันทร์แก้ว
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เด็กหญิงลลิตา สุมณฑา
เด็กหญิงอาทิตยา สุยะหลาน
เด็กหญิงโภคาธิดา วชิรโภคเจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสาวปทุมมา แสงรักษ์
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 10
นางสาวรัชนี มหาวัน
นางสาวอารยา เทียนประเทืองชัย
นางสาวเจนนิศา ไชยนต์
ผู้ควบคุม 1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสาวปทุมมา แสงรักษ์
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6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 5
เด็กหญิงกรวรรณ สุขสกุล
เด็กหญิงนิชดา เทพหัวพาน
เด็กหญิงศศิกานต์ อินอ่า
ผู้ควบคุม 1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ
7.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกิตติยา นวลศิริ
เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญจันทร์
เด็กหญิงสุพิชญา ฤกษ์ดี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวศิริพร ทองย้อย
2. นางสาวณัฏฐาณิชา รุ่งสว่าง
8. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวกุลิสร ภัทรก่อสกุล
นางสาวณัฏฐณิชา เหมันตา
นายณัฐธัญ กาลังเดช
ผู้ควบคุม 1. นางจารุณี ไทยคณา
2. นางจรีย์ ชื่นจรูญ
9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 7
เด็กหญิงปวีณา ศรีแก้ว
เด็กหญิงวราภรณ์ กุ่ยโห้
ผู้ควบคุม 1. นางสาวปทุมมา แสงรักษ์
2. นางขวัญชีวิต นุชบัว
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10. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 5
นางสาวธัญชนก นราโต
นางสาวนาพุ กันศิริ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวปทุมมา แสงรักษ์
2. นางขวัญชีวิต นุชบัว
11. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึนจากพืน) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กชายกิตติ แซ่โล้ว
เด็กชายทวีศักดิ์ ต้นตระกูลทรัพย์
ผู้ควบคุม 1. นายสกลศักดิ์ มหาพรหม
12. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายพัฒนกิจ ทองคล้าย
เด็กชายอานนท์ เนียมจ้อย
ผู้ควบคุม 1. นายพีระพล จอมใจเหล็ก
13. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นายพีรเชษฐ์ เทพอักษร
นางสาวสุธิมนต์ เงินบารุง
นางสาวอุษาวดี ผาช้างเผือก
ผู้ควบคุม 1. นายพีระพล จอมใจเหล็ก
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กชายกีรติ รักษาสกุล
เด็กหญิงณัฐชา โสลาภา
เด็กหญิงมนฐิตา อุบลหอม
ผู้ควบคุม
1. นางสาวมธุรส เหมโส
2. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวดวงกมล บุญมั่งมี
นางสาวตวงรัตน์ แสงดี
นางสาววิไลลักษณ์ ยงควิสัย
ผู้ควบคุม

1. นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้ว
2. นางวราภรณ์ แสนเสนาะ

3. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อันดับ 1
นายจิรวรรธน์ ทวีวัฒนานนท์
นางสาวสุธิตา ยางสุด
ผู้ควบคุม

1. นางบุษยา การสามารถ
2. นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่น

4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายกฤติน กลิ่นแก้ว
ผู้ควบคุม

1. นางอุมาพร ดีสารพรรณ์
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5.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้ อันดับ 6
นายพชร เจริญรัตน์จรูญ
ผู้ควบคุม

1. นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์

6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวกรกนก แจ้งกิตติชัย
นางสาวนริศรา รอดพิพัฒน์
นางสาวปัทมพร แตงเจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชานาญ
2. นางเรณู บุญทัน
7. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กหญิงขนิษฐา อาทิเวช
เด็กหญิงนภัสสร คงคา
เด็กหญิงพิมพ์รติ ลิมปนะวรรณ
ผู้ควบคุม 1. นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้ว
2. นางโรจนาพร เป๊กต๊ะวงศ์
8. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายธีรวัฒน์ พุฒทอง
เด็กชายรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวกนกวรรณ กล่อมเกลียง
2. นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน
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9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กชายจักรพันธ์ ก้อนศิลา
ผู้ควบคุม 1. นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์
10.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
นายธนบูรณ์ เสาะแสวง
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอรสา ไชยเขตต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวมนสินีย์ ภัทรหิรัญวุฒิ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวชนาพร คงชาติ
2. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อันดับ 1
นางสาวมุทิตา ยศทิศ
นางสาวศุภาพิชญ์ อ่าสาลี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์
2. นางสาวนิดา นิ่มวงษ์
3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 8
เด็กหญิงปิยพร แซ่โง้ว
ผู้ควบคุม 1. นางวัลภา เจริญลาภ
4. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 5
นางสาวเหมวรรณ เจริญชอบ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใส
5. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงสรณ์สิริ กระจ่างชีพ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นป้อง
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6. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 ได้ อันดับ 11
นางสาวเพทาย มารุจกล้า
ผู้ควบคุม 1. นางสุภาพร นาคนาคา
7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงซากุระ ซาโต้
ผู้ควบคุม 1. นางสรารัตน์ เจียรทิพย์วิไล
8. การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กหญิงสิริยากร วงอนันต์
ผู้ควบคุม 1. นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษ
9. การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นายนพดนัย แหล่งสนาม
ผู้ควบคุม 1. นางชลธร รวมธรรม
10. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 ได้ อันดับ 11
เด็กชายกฤติเดช ดิษฐสอน
เด็กชายณราวุฒิ ทองกวา
เด็กหญิงธรภรณ์ พานบัว
ผู้ควบคุม 1. นางสาววาทิณี หล่าจันทึก
2. นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์
11. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 5
นางสาวธัญชนก ลายาน
นางสาวนภัสสร หอซิน
นางสาวพรพิมล วงษาม่าน
ผู้ควบคุม 1. นางสาววาทิณี หล่าจันทึก
2. นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กหญิงฐิติวรดา บัวบาน
ผู้ควบคุม 1. Mr.Xian Fei Deng
2. การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวปัทมพร ทองพัด
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
3. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงเขมรินทร์ บุญเจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
4. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวจิรดา สุกใส
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
5. ละครสันภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวทิพย์พวรรณ เกตุแก้ว
นางสาวนงนภัส พลอยล้วน
นางสาวพจมาน อรุณแจ้ง
นางสาวศุษิรา แสงอรุณ
นายเอกสิทธิ์ สัมนา
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
6. การนาเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวชนิตา เกิดปั้น
นางสาวอิงหมอน แซ่ฮ้อ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. การประกวดภาพยนตร์สัน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายดรัณภพ โกรัตน์
นายตุลย์ ศิริมงคลวัฒนะ
นายรวิชญ์ แสงดี
นางสาวศรัญญา หนูเรียง
นางสาวอติภา ปราณี
ผู้ควบคุม 1. นายพยุงศักดิ์ จินดาศรี
2. นายสหพร สกนธ์กาแหง
2. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวลัดดาวัลย์ สินสมุทร
ผู้ควบคุม 1. นางนาทิพย์ ขาววิลาศ
3.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กหญิงวริศรา พุทธศรี
เด็กชายสาริน สุทธิยาพิวัฒน์
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ
2. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
4. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด
เด็กหญิงนิศาชล รุกขเจริญ
นางสาวภัชรมัย โนนใหญ่
เด็กหญิงภัณฑิลา พุทธศรี
เด็กหญิงวริศรา ลาพาณิชย์
นางสาวศิภัสสร ชัยราษฎร์
เด็กหญิงศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์
เด็กหญิงสุธาริณี มากยิม
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เด็กหญิงสุธินี บัญญาบุตร
นางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง
ผู้ควบคุม 1. นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก
2. นายคาตัน จันทะวงศ์ษา
3. นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
5. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงชมพูนุท ยอดระบา
เด็กหญิงธัญวรัตน์ รุ่งเรือง
เด็กหญิงนริศรา น้อยใสย์
เด็กหญิงพชรวรรณ กองสุผล
เด็กหญิงรินรดา บุญสมพงศ์
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ บัณฑุวัฒนะ
6. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวณัฐชยา ศิริสากล
นางสาวทิพกฤษตา ภิบาลชนม์
นายภานุวัฒน์ กาญจนานนท์
นายวิรุฬห์ บุญเสริมทรัพย์
นายวิศิษฎ์ กิ่งตุ้ม
ผู้ควบคุม 1. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์ หนูแสง
7. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กหญิงจิตธนา จงจิตต์
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ธยาน์ วงศ์ปาน
เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ชมมณฑา
เด็กชายธนวัฒน์ มะรังศรี
เด็กหญิงรัตนากร ชนนะมะ
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ผู้ควบคุม 1. นางสุพัตรา ไพบูลย์
2. นายสมศักดิ์ อาดา
8. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
นางสาวณัฐวดี คาหวาน
นางสาวพิมพ์ แรมลี
นางสาวพิยะดา คงอยู่ดี
นางสาวศราลักษณ์ ทรัพย์ทวี
นางสาวอัตรภา ประกิ่ง
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจรรยา หนูตอ
2. นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน
9. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงรัตติยา จันเทพา
ผู้ควบคุม 1. นางสาวไปรมา วัฒนามระ
10.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
นายธนบดี ขาวสอาด
นางสาวนภัสนันท์ หลีนวรัตน์
ผู้ควบคุม 1. นางธนาภา คุ้มมงคล
2. นางสาวรัตนา ชัยขาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กหญิงณัฐปพร เอนกทรัพย์
เด็กหญิงพรชิตา เขียวสะอาด
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม
2. นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์
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2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวพิมชนก จั่วกี่
นางสาวอริญา กองใจ
ผู้ควบคุม 1. นายวุฒิชัย อิ่มแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายพิรชัช ยุทธสิงห์
นางสาวเยาวรีย์ วลีเรืองฤทธิ์
ผู้ควบคุม 1. นายธนากร ไพบูลย์
2. นางสาววิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง
2. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวธมนวรรณ ศรีม่วง
นางสาวพิตรวัลภ์ เจริญลาภ
ผู้ควบคุม 1. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
2. นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อันดับ 1
เด็กหญิงนฤมล ทองเชือ
เด็กหญิงพรทิพย์ ภักดีวิวัฒนกุล
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ดวงสาพล
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอนัญญา เทศทอง
2. นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์
4. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายชัยวัฒน์ เวชกิจ
นางสาวภัทรสุดา สมบูรณ์
นายสรวุฒิ อภิรัชเกษ
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ผู้ควบคุม 1. นายภาสกร ภาคอัต
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
5. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายพีรติ จุติเสถียรกุล
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขใจคา
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจตุพร จันทร์เรืองศรี
2. นายภาสกร ภาคอัต
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายกฤตพัฒน์ ศรีลา
นายณัฐพงษ์ มาดรกลาง
นายปิยะพล กิจเจา
ผู้ควบคุม 1. นายทวีป ไพเราะ
2. นายวีระยุทธ ยอดมะลิ
7. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นายชลสิทธิ์ เนียมซา
นางสาวชุติมา อานาจ
นางสาววนิดา ไชยเเก้ว
ผู้ควบคุม 1. นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
2. นายสัมพันธ์ เผือกเเตงพันธุ์
8. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
เด็กหญิงทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล
เด็กหญิงนภารัตน์ พวงมาลัย
เด็กหญิงเเพรนรินทร์ สิทธิรส
ผู้ควบคุม 1. นางวิไลพร รื่นสุข
2. นางสาวสมบัติ สังวาลสวย
9. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 1
นางสาวกฤษติมากรณ์ ศรีศิลปนันทน์
นางสาวพรพิมล เเก่สีโลหิต
นายวุฒิพงษ์ ชมชู
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ผู้ควบคุม 1. นางศรัณยา ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย
10.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอริสรา บุญเศรษฐ์
เด็กหญิงโชติมนต์ เพ็งเจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอนัญญา เทศทอง
2. นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์
11.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
อันดับ 6
เด็กหญิงวีระวัลย์ คาดี
เด็กหญิงสวนิยา สุขศาสตร์
ผู้ควบคุม 1. นางสาวผ่องศรี สามศรีทอง
2. นางสาวจตุพร จันทร์เรืองศรี
12.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
นายชัยวัฒน์ ผ่องพันธุ์
นายปรัชญา แก่นท้าว
ผู้ควบคุม 1. นางสาวผ่องศรี สามศรีทอง
2. นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์
13.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เด็กชายพงศกานต์ ตรีชินะพงศ์
เด็กชายภูวรรณ ลอยทะเล
ผู้ควบคุม 1. นางสาวผ่องศรี สามศรีทอง
2. นายธนากร ไพบูลย์
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14.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เด็กหญิงกุสุมา ตังเจริญ
เด็กหญิงฐิติพร พูลสวัสดิ์
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจตุพร จันทร์เรืองศรี
2. นางสาววิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์
15. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายนรินทร์ เจริญท้าว
เด็กชายสพลเชษฐ สิบอุดม
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอนัญญา เทศทอง
2. นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์
16.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 4
เด็กหญิงสุรพิชญา โลพลพิศ
เด็กหญิงอภิญญา อุดทะกา
ผู้ควบคุม 1. นางสาววิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์
2. นางสาววิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง
17.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2
นายปฏิภาณ บุญสิมมา
นางสาวปภาวดี เขียวนิล
ผู้ควบคุม 1. นางสาววิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์
2. นางสาววิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง
18.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2
นายชัชพงษ์ สืบสกุล
นายญาณวุฒิ หินสูงเนิน
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอนัญญา เทศทอง
2. นายธนากร ไพบูลย์
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19. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับทองแดง อันดับ 4
เด็กชายฐิตินัย นามสีสุข
เด็กชายทินการ กองเพียร
เด็กชายภูมิภัทร เศวตศักดิ์
ผู้ควบคุม 1. นายวีระยุทธ ยอดมะลิ
2. นายทวีป ไพเราะ
20.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชืน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
เด็กชายนพรัตน์ พวงมาลัย
เด็กชายพนมกร เจริญสินชัย
เด็กหญิงพรรณรัตน์ จุ้ยม่วงศรี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวมยุรฉัตร เพชรประดิษฐ
2. นายบุญยิ่ง พาหาสิงห์
21.การแข่งขันทาอาหาร นาพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เด็กหญิงณัฐนิชา เจียรวรากุล
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พงษ์ไมตรี
เด็กหญิงวันวิสา เจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางจินดา สวนเมือง
2. นางภัทฉรา ตังนรกุล
22.การแข่งขันทาอาหาร นาพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
นางสาวกุลสตรี นามกิ่ง
นางสาวพนิดา ถาดทอง
นางสาวภัทรานิษฐ์ โยวรัช
ผู้ควบคุม 1. นางจินดา สวนเมือง
2. นางภัทฉรา ตังนรกุล
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23.การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงมุนินทร์ ภัทรวราภรณ์
เด็กหญิงรวิวรรณ ใสกระจ่าง
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ทรัพย์เจริญ
ผู้ควบคุม 1. นางจินดา สวนเมือง
2. นางนิรมล เเพงวิเศษ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
เด็กชายชาคริต คาสิริคุณากร
ผู้ควบคุม 1. นายนาเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย
2. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ดา
ผู้ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
3.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 4
นางสาวชนัญชิตา ขันหาญศึก
ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
4. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 31
นางสาวสุนัทดา ฉ่ารัศมี
ควบคุม 1. นายพรชัย พิมพ์แดง
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5. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 19
เด็กชายณัฐพล สดมณี
ควบคุม 1. นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด
6. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 39
นายมงคล อินทร์แก้ว
ควบคุม 1. นายบุญเลิศ อละสัตย์
7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 41
ด็กหญิงกัญญาภัก แก่นสาร
ควบคุม 1. นายวิเทศ โพธิ์ทอง
8. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง อันดับ 35
นางสาวฟาติมา ขันแก้ว
ควบคุม 1. นายทรงพล เมืองคา
9. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 10
นางสาวมรกต แสงเพลิง
ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
10. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 7
นายวุฒิชัย เอี่ยมธนากุล
ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
11. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 7
นายทศพล พรหมแก้ว
ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
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12. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 18
นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
13. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
ควบคุม 1. นางสาวกนกกาญจน์ หอมลักษณะ
14. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 11
นางสาวธารทิพย์ ทองสุข
ควบคุม 1. นางสาวกนกกาญจน์ หอมลักษณะ
15. การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นางสาวกรรณิการ์ บุญมี
เด็กชายจุฑาภัทร บุญศรี
นายทศพล พรหมแก้ว
นางสาวนลิน คาภักดี
นายนันทวัฒน์ อนันต์จิระโชติ
นางสาวมรกต แสงเพลิง
นายวรวุฒิ อู่นอก
นายวุฒิชัย เอี่ยมธนา
ควบคุม 1. นางศศิพันธุ์ ทศราช
2. นางสาวจริยา บุญเกิด
3. นางสาวกนกกาญจน์ หอมลักษณะ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วม
เด็กชายพัชรพล จึงสมาน
เด็กชายวรวิช ฟักเชือก
เด็กชายวรุณพร อินทรชะนะ
ผู้ควบคุม 1. นายยุทพลธ์ สีสันต์
2. นางสาวนราธิป พรรณหาญ
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
อันดับ 41
นางสาวชลธิชา สุดตาคาร
นางสาวภัทราวดี สุเทวพร
นางสาวอังคณา พรมแก้ว
ผู้ควบคุม 1. นางขวัญชีวิต นุชบัว
2. นางสิวินีย์ จิตรีศัพท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 6
เด็กชายกีรติ รักษาสกุล
เด็กหญิงณัฐชา โสลาภา
เด็กหญิงมนฐิตา อุบลหอม
ผู้ควบคุม
1. นางสาวมธุรส เหมโส
2. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงอันดับ 34
นางสาวดวงกมล บุญมั่งมี
นางสาวตวงรัตน์ แสงดี
นางสาววิไลลักษณ์ ยงควิสัย
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ผู้ควบคุม

1. นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้ว
2. นางวราภรณ์ แสนเสนาะ

3. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงอันดับ 9
นายจิรวรรธน์ ทวีวัฒนานนท์
นางสาวสุธิตา ยางสุด
ผู้ควบคุม

1. นางบุษยา การสามารถ
2. นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 16
นางสาวมนสินีย์ ภัทรหิรัญวุฒิ
ผู้ควบคุม 1. นางสาวชนาพร คงชาติ
2. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
อันดับ 45
นางสาวมุทิตา ยศทิศ
นางสาวศุภาพิชญ์ อ่าสาลี
ผู้ควบคุม 1. นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์
2. นางสาวนิดา นิ่มวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 29
เด็กหญิงฐิติวรดา บัวบาน
ผู้ควบคุม 1. Mr.Xian Fei Deng
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2. การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 27
นางสาวปัทมพร ทองพัด
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุวรรณี เสือสมิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. การประกวดภาพยนตร์สัน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 21
นายดรัณภพ โกรัตน์
นายตุลย์ ศิริมงคลวัฒนะ
นายรวิชญ์ แสงดี
นางสาวศรัญญา หนูเรียง
นางสาวอติภา ปราณี
ผู้ควบคุม 1. นายพยุงศักดิ์ จินดาศรี
2. นายสหพร สกนธ์กาแหง
2. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 9
นางสาวลัดดาวัลย์ สินสมุทร
ผู้ควบคุม 1. นางนาทิพย์ ขาววิลาศ
3.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 50
เด็กหญิงวริศรา พุทธศรี
เด็กชายสาริน สุทธิยาพิวัฒน์
ผู้ควบคุม 1. นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ
2. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 26
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญรอด
เด็กหญิงนิศาชล รุกขเจริญ
นางสาวภัชรมัย โนนใหญ่
เด็กหญิงภัณฑิลา พุทธศรี
เด็กหญิงวริศรา ลาพาณิชย์
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นางสาวศิภัสสร ชัยราษฎร์
เด็กหญิงศิรินันท์ ล้อทวีทรัพย์
เด็กหญิงสุธาริณี มากยิม
เด็กหญิงสุธินี บัญญาบุตร
นางสาวสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง
ผู้ควบคุม 1. นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก
2. นายคาตัน จันทะวงศ์ษา
3. นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายพิรชัช ยุทธสิงห์
นางสาวเยาวรีย์ วลีเรืองฤทธิ์
ผู้ควบคุม 1. นายธนากร ไพบูลย์
2. นางสาววิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง
2. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 10
นางสาวธมนวรรณ ศรีม่วง
นางสาวพิตรวัลภ์ เจริญลาภ
ผู้ควบคุม 1. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
2. นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
อันดับ 18
เด็กหญิงนฤมล ทองเชือ
เด็กหญิงพรทิพย์ ภักดีวิวัฒนกุล
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ดวงสาพล
ผู้ควบคุม 1. นางสาวอนัญญา เทศทอง
2. นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์
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4. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
อันดับ 9
นายชัยวัฒน์ เวชกิจ
นางสาวภัทรสุดา สมบูรณ์
นายสรวุฒิ อภิรัชเกษ
ผู้ควบคุม 1. นายภาสกร ภาคอัต
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์
5. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 10
นายพีรติ จุติเสถียรกุล
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขใจคา
ผู้ควบคุม 1. นางสาวจตุพร จันทร์เรืองศรี
2. นายภาสกร ภาคอัต
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ46
นายกฤตพัฒน์ ศรีลา
นายณัฐพงษ์ มาดรกลาง
นายปิยะพล กิจเจา
ผู้ควบคุม 1. นายทวีป ไพเราะ
2. นายวีระยุทธ ยอดมะลิ
7. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 10
นายชลสิทธิ์ เนียมซา
นางสาวชุติมา อานาจ
นางสาววนิดา ไชยเเก้ว
ผู้ควบคุม 1. นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
2. นายสัมพันธ์ เผือกเเตงพันธุ์
8. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 14
เด็กหญิงทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล
เด็กหญิงนภารัตน์ พวงมาลัย
เด็กหญิงเเพรนรินทร์ สิทธิรส
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ผู้ควบคุม 1. นางวิไลพร รื่นสุข
2. นางสาวสมบัติ สังวาลสวย
9. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 18
นางสาวกฤษติมากรณ์ ศรีศิลปนันทน์
นางสาวพรพิมล เเก่สีโลหิต
นายวุฒิพงษ์ ชมชู
ผู้ควบคุม 1. นางศรัณยา ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย
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