ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน
ป(การศึกษา ๒๕๕๘
ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได,กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป(
การศึกษา ๒๕๕๘ ใช,ชื่องานวา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ป(การศึกษา ๒๕๕๘” และให,จัดใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค โดยให,มีผู,ชนะเลิศแตละกิจกรรมภาคละ ๑ คน / ๑
ทีม รวมเป=นผู,ชนะเลิศแตละกิจกรรม ๔ คน / ๔ ทีม พร,อมทั้งมอบหมายให,สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต,นจากทุกสังกัด (ยกเว,นโรงเรียนขยายโอกาส)
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม แบงโซนตามจํานวนเขต
พื้นที่การประถมศึกษา นั้น และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กําหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกนขึ้น ในวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
นครขอนแกน โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนขามแกนนคร เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข,าแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจําป(การศึกษา ๒๕๕๘
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร วันที่ ๗-๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น และโรงเรียนได,
สงนักเรียนเข,ารวมแขงขันในกิจกรรมดังกลาว บัดนี้การแขงขันได,เสร็จสิ้นแล,ว โรงเรียนจึงขอแจ,งผล
การเข,ารวมแขงขัน ดังตอไปนี้
ลําดับ
หมวดหมู
รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝGกสอน
๑ สังคมศึกษา ศาสนา การประกวด
๘๒.๒ ทอง
๗ ๑. เด็กชายกิตติพร ๑. นางสิริกาญจน
และวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.๑-ม.
ผาโคตร
พลตรี
๓
๒. เด็กหญิงสุรัชดา ๒. นายอรุณ บุญชู
ยมโคตร
๒ สังคมศึกษา ศาสนา การประกวด
๗๘.๐๑ เงิน
๔ ๑. นายเขตตะวัน
๑. นางภัทราภรณ
และวัฒนธรรม
มารยาทไทย
พันเหนือ
ลิมปMนิศากร
๒. นางสาวใหมสิริ
๒. นางจุฑารัตน
ม.๔-ม.๖
แพงดาน
สมมาตย
๓ ศิลปะ-ทัศนศิลปM การแขงขัน
๙๔.๕ ทอง
รอง เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ นางสาวฐิติวรรณ
“ศิลปMสร,างสรรค”
ชนะเลิศ
จันทรา
สารพิมพ
ม.๑-ม.๓
อันดับที่
๑

ลําดับ
หมวดหมู
๔ ศิลปะ-ทัศนศิลปM

รายการ
การแขงขัน
“ศิลปMสร,างสรรค”
ม.๔-ม.๖
๕ ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขัน
วาดภาพระบายสี
ม.๔-ม.๖
๖ ศิลปะ-ทัศนศิลปM การแขงขัน
เขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓
๗ ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขัน
เขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๔-ม.๖
๘ ศิลปะ-ทัศนศิลปM การแขงขัน
เขียนภาพไทย
สีเอกรงค ม.๑-ม.๓
๙ ศิลปะ-ทัศนศิลปM

๑๐ ศิลปะ-ทัศนศิลปM

๑๑ ศิลปะ-ทัศนศิลปM

๑๒ ศิลปะ-ดนตรี

คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝGกสอน
๗๙ เงิน
๕ นางสาวพรทิพย
นางสาวฐิติวรรณ
วงศภักดี
สารพิมพ
๙๙

ทอง ชนะเลิศ นางสาวนภาวัลย)
นางสาวฐิติวรรณ
โคตรฮุย
สารพิมพ)

๘๔

ทอง

๙๗
๘๗

รอง เด็กหญิงนัยนา สุตาโย นางสาวฐิติวรรณ
ชนะเลิศ
สารพิมพ
อันดับที่
๑
ทอง ชนะเลิศ นางสาวขวัญภิรมย) นางสาวฐิติวรรณ
แทบแสน
สารพิมพ)
ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑
การแขงขัน
๘๓ ทอง
รอง
เขียนภาพไทย
ชนะเลิศ
สีเอกรงค ม.๔-ม.๖
อันดับที่
๒
การแขงขัน
๗๕ เงิน
รอง
วาดภาพลายเส,น
ชนะเลิศ
(Drawing) ม.๑-ม.๓
อันดับที่
๒
การแขงขัน
๗๕ เงิน
รอง
วาดภาพลายเส,น
ชนะเลิศ
(Drawing) ม.๔-ม.๖
อันดับที่
๑
การแขงขันขับร,อง ๗๙.๓๒ เงิน
๖
เพลงไทยลูกทุง
ประเภทหญิง
ม.๑-ม.๓

เด็กหญิงปนัดดา
นางสาวฐิติวรรณ
แทบแสน
สารพิมพ
นางสาวอภิญญา
นางสาวฐิติวรรณ
เพียโคตร
สารพิมพ
เด็กหญิงสุวติกาล
นางสาวฐิติวรรณ
ยศเขื่อน
สารพิมพ
นางสาวเสาวลักษณ นางสาวฐิติวรรณ
วังพรม
สารพิมพ
เด็กหญิงจันจิรา ลีแก,ว นายสิทธิศักดิ์
พรมสีแก,ว

ลําดับ
หมวดหมู
๑๓ ศิลปะ-ดนตรี

๑๔ ศิลปะ-ดนตรี

๑๕ ศิลปะ-นาฏศิลป

๑๖ ศิลปะ-นาฏศิลปM

รายการ
การแขงขันขับร4อง
เพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย
ม.๔-ม.๖
การแขงขันขับร,อง
เพลงพระราชนิพนธ
ประเภทหญิง
ม.๑-ม.๓
การแขงขันรําวง
มาตรฐาน
ม.๑-ม.๓

การแขงขันรําวง
มาตรฐาน
ม.๔-ม.๖

คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
๘๙ ทอง ชนะเลิศ นายเสรี นรสิงห)

๗๗.๖๔ เงิน

ครูผู,ฝGกสอน
นายสิทธิศักดิ์
พรมสีแก4ว

รอง เด็กหญิงธารทิพย
นายสิทธิศักดิ์
ชนะเลิศ
ขุนทรีรัตน
พรมสีแก,ว
อันดับที่
๒
๘๖.๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. เด็กชายจิรภัทร ๑. นางสาวรุจิรา
เพ็งคํา
บุญญานุสนธิ์
๒. เด็กหญิงธัญวรัตน) ๒. นางสาวฐิติวรรณ
งามพรหม
สารพิมพ)
๓. เด็กชายธีระศักดิ์ ๓. นายสิทธิศักดิ์
มีจันทร)ดี
พรมสีแก4ว
๔. เด็กหญิงรัชฎาภรณ)
ชมพุฒ
๕. เด็กชายวรายุทธ
ป>?นเภท
๖. เด็กหญิงวสุปภา
สุขถาวร
๗. เด็กหญิงวีนัส
ศิริลิมประพันธ)
๘. เด็กชายอธิวัฒน)
พรมมีบุตร
๘๓.๓ ทอง
รอง ๑. นายจิรภัทร เพ็งคํา . นางสาวรุจิรา
ชนะเลิศ ๒. เด็กหญิงธัญวรัตน
บุญญานุสนธิ์
อันดับที่
งามพรหม ๒. นางสาวฐิติวรรณ
๑ ๓. เด็กหญิงรัชฎาภรณ
สารพิมพ
ชมพุฒ ๓. นายสิทธิศักดิ์
๔. นางสาววนิชญา
พรมสีแก,ว
กงเพชร
๕. เด็กหญิงวสุปภา
สุขถาวร
๖. นายวาฤทธิ์ พลมุข
๗. นายอธิวัฒน
พรมมีบุตร

ลําดับ

หมวดหมู

รายการ

๑๗ กิจกรรมพัฒนา
ผู,เรียน

การประกวด
หนังสือเลมเล็ก
ม.๑-ม.๓

๘๖.๖

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

๑๘ กิจกรรมพัฒนา
ผู,เรียน

การประกวด
หนังสือเลมเล็ก
ม.๔-ม.๖

๗๒

เงิน

๕

๑๙ คอมพิวเตอร

การแขงขัน
๘๕.๔
การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช,ด,วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ม.๔-ม.๖
การแขงขันการสร4าง ๙๕
Webpage ประเภท
Web Editor ม.๔ม.๖
การแขงขันการตัดตอ ๘๔
ภาพยนตร ม.๔-ม.๖

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
๑

๒๐ คอมพิวเตอร)

๒๑ คอมพิวเตอร

๒๒ การงานอาชีพ

คะแนน เหรียญ อันดับ

การแขงขันประดิษฐ) ๙๐
ของใช4จากวัสดุ
ธรรมชาติในท4องถิ่น
ม.๔-ม.๖

นักเรียน
ครูผู,ฝGกสอน
๘. นางสาวอริสรา
พิมทุมมา
๙. นายอัตถพงษ
พรมโคตร
๑๐. นายไพวัลย
โม,ทอง
๑. เด็กหญิงจันทรนภัส นางชอผกา พิศพล
แสงศรีเรือง
๒. เด็กหญิงสุวรรณา
เพียรักษา
๓. เด็กหญิงเอมิกา
มหาหิงษ
๑. นายนที เค,ามาก นางชอผกา พิศพล
๒. นางสาวปรัชญาณี
ศรีสงคราม
๓. นายอาชานนท
นาคสีมวง
๑. นายณัฐชัย
๑. นายสมาน
ปZญญานะ
ล้ําลอง
๒. นายอภิโชติ
๒. นายปริญญา
แสนทะบัง
ศรีโบราณ

ทอง ชนะเลิศ ๑. นายคมเพชร
๑. นางปาริฉัตต)
มีทรัพย)
ไวคํา
๒. นายศราวุธ โพธิ์ ๒. นางสาวดวงใจ
ภูมี
มาตรวังแสง
ทอง
๕ ๑. นางสาวคะนึงนิต ๑. นายสมาน ล้ําลอง
สมฤทธิ์ ๒. นายปริญญา
๒. นางสาวเจนจิรา
ศรีโบราณ
ตอสี
ทอง ชนะเลิศ ๑. นายธนพร จันเสน ๑. นายสมบูรณ)
๒. นายศิลประดิษฐ)
วงวิลาศ
ทองเบ4า ๒. นายเอกชัย
๓. นายอนุชา
ไชยรัตน)
ยศภา

ลําดับ
หมวดหมู
๒๓ การงานอาชีพ

๒๔ การงานอาชีพ

๒๕ การงานอาชีพ

๒๖ การงานอาชีพ

๒๗ การงานอาชีพ

รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝGกสอน
การแขงขันประดิษฐ) ๙๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. นายธนากร
๑. นายธัญญา
กระทงดอกไม4
จันทะกล
ศรีสูงเนิน
ธูปเทียนแพ
๒. เด็กหญิงบุตรนภา ๒. นางสาวจันทร)เพ็ญ
ม.๑-ม.๓
พานโคตร
ไชยะเวช
๓. เด็กหญิงปริญญาพร ๓. นางกอบกุล ใจปRSา
แสงทวี
๔. เด็กหญิงพิจิตรา
สิงห)น4อย
๕. เด็กหญิงวิภาวี
พานโคตร
๖. เด็กหญิงอมรรัตน)
พรสวัสดิ์
การแขงขัน
๙๐ ทอง
รอง ๑. เด็กชายปฏิภาณ ๑. นางสาวเมวดี
การจัดสวนถาด
ชนะเลิศ
แสนแก,ว
สุรนันท
แบบชื้น ม.๑-ม.๓
อันดับที่ ๒. เด็กชายวสวัสต
๒. นางสาวศศิกานต
๒
มณฑา
ยามสุข
๓. เด็กหญิงสุธิชา
เหนือเกง
การแขงขัน
๘๕ ทอง
รอง ๑. นายก,องเกียรติ
๑. นางสาวเมวดี
การจัดสวนแก,ว
ชนะเลิศ
ทานะพล
สุรนันท
ม.๔-ม.๖
อันดับที่ ๒. นายสุรพัศ โทแสง ๒. นางสาวศศิกานต
๒ ๓. นายเกียรติศักดิ์
ยามสุข
เทพแดง
การแขงขัน
๙๕.๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. นางสาวกันทิมา ๑. นางประไพ
การแกะสลักผัก
กองอ4น
สุโพธิ์ชัย
ผลไม4
๒. นางสาวป>ยฉัตร ๒. นายธัญญา
ม.๑-ม.๓
ชมพุฒ
ศรีสูงเนิน
๓. นางสาวไอลดา
สิงห)น4อย
การแขงขัน
๙๕ ทอง ชนะเลิศ ๑. นายกิติพงษ)
๑. นางสาวจันทร)เพ็ญ
การแกะสลักผัก
มูลเมือง
ไชยะเวช
ผลไม4
๒. นางสาวธัญชนก ๒. นางอุไร ครองผา
ม.๔-ม.๖
จันทร)โนนแซง
๓. นายศุภฤกษ)
โคตรชุม

ลําดับ
หมวดหมู
รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝGกสอน
๒๘ เรียนรวม - ศิลปะ การประกวด
๘๑.๕ ทอง ชนะเลิศ นายภูดินันท) เอกลาภ นายสิทธิศักดิ์
การขับร4องเพลงไทย
พรมสีแก4ว
ลูกทุง ประเภท
บกพรองออทิสติก
ม.๔-ม.๖
โรงเรียนขอขอบคุณ ผู,ปกครองนักเรียน คุณครูผู,ฝGกสอนที่เสียสละ สนับสนุน สงเสริมให,นักเรียน
เข,ารวมแขงขันจนประสบความสําเร็จ สร,างชื่อเสียงให,กับตนเอง โรงเรียนตอไป
นักเรียนรายการที่ ๕, ๗, ๑๓, ๑๕, ๒๐, ๒๖, ๒๘ และ ๒๘ ได,รับรางวัลชนะเลิศ เป=นตัวแทน
ของจังหวัดขอนแกนเข,ารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจําป(การศึกษา ๒๕๕๘
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร ในวันที่ ๗ - ๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ตอไป
จึงประกาศมาให,ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจป\]า)
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

