ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน
ป(การศึกษา ๒๕๕๙
ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได,กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป(
การศึกษา ๒๕๕๙ ใช,ชื่องานวา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ป(การศึกษา ๒๕๕๙” และให,จัด
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับภาคทั้ง 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 แบงโซนตามจํานวน
เขตพื้นที่การประถมศึกษา นั้น และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กําหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกนขึ้น ในวันที่ ๑๓- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแกน
และโรงเรียนขามแกนนคร เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข,าแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจําป(การศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๗-๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น และโรงเรียนได,สงนักเรียนเข,ารวมแขงขันในกิจกรรม
ดังกลาว บัดนี้การแขงขันได,เสร็จสิ้นแล,ว โรงเรียนจึงขอแจ,งผลการเข,ารวมแขงขัน ดังตอไปนี้
ลําดับ หมวดหมู
๑ ภาษาไทย
๒ ภาษาไทย

๓ ภาษาไทย
๔ ภาษาไทย

รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
๔
การแขงขันคัดลายมือ ๗๑ เงิน
สื่อภาษาไทย
ม.๑-ม.๓
การแขงขันคัดลายมือ ๗๖.๒ เงิน
รอง
สื่อภาษาไทย
ชนะเลิศ
ม.๔-ม.๖
อันดับ
ที่ ๑
การแขงขันอาน
๗๒ เงิน
๔
เอาเรื่องตามแนว
PISA ม.๑-ม.๓
การแขงขันอาน
๖๘ ทองแดง ๕
เอาเรื่องตามแนว
PISA ม.๔-ม.๖

นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
นางสาวศิริวิภา มุกทา นางสาวชนิดาภา
โสหา
นางสาวอชิรยา ยั่งยืน นางสาวชนิดาภา
โสหา
เด็กหญิงศดานันท

นางพัชนียา ไชยรัตน
แสนโท

นางสาวเกษราภรณ นางพัชนียา ไชยรัตน
แสนโท

ลําดับ หมวดหมู
๕ ภาษาไทย
๖ ภาษาไทย
๗ ภาษาไทย

๘ ภาษาไทย

๙ ภาษาไทย

๑๐ คณิตศาสตร

๑๑ คณิตศาสตร

๑๒ คณิตศาสตร

๑๓ คณิตศาสตร

รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
การแขงขันเรียงร,อย ๘๓.๘ ทอง
๔ นางสาวจิวลักษณ
นางสาวรัชนีกร
ถ,อยความ ม.๑-ม.๓
ปราศจาก
วงศสะอาด
การแขงขันเรียงรอย ๘๓.๒ ทอง ชนะเลิศ นางสาวธัญญารัตน- นางสาวรัชนีกร
ถอยความ ม.๔-ม.๖
ศรีเกตุ
วงศ-สะอาด
การแขงขันปริศนา
-๑
นางสาวปPQนสุดา
นายอรณพ คําแสน
สร,างสรรควรรณคดี
สุขเกษม
ไทย ม.๔-ม.๖
นางสาวสุธดิ า มหันต
นางสาวเดือนเพ็ญ
โทมา
การแขงขันกวี
๔๖ เข,ารวม ๖ เด็กหญิงกรนิกา
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
เยาวชนคนรุนใหม
พลตรี
กาพยยานี ๑๑
เด็กหญิงอิศรา
(๘ บท) ม.๑-ม.๓
เอี่ยมจินดา
๑ เข,ารวม รอง นางสาวอัญมณี ชาดา นายอภิชาติ คําวิเลิศ
การแขงขันกวี
เยาวชนคนรุนใหม
ชนะเลิศ นางสาวเยาวรัตน
สมฤทธิ์
อินทรวิเชียรฉันท ๑๑
อันดับ
(๘ บท) ม.๔-ม.๖
ที่ ๒
การแขงขัน
๔๒ เข,ารวม ๖ เด็กหญิงเกตนนิภา
นางสาวนันทนภัส
อัจฉริยภาพ
มาลีนอก
สารพินิจ
ทางคณิตศาสตร
ม.๑-ม.๓
การแขงขัน
๒๑ เข,ารวม รอง นางสาวธัญญรัตน
นางสาวนันทนภัส
อัจฉริยภาพทาง
ชนะเลิศ
ชุมอภัย
สารพินิจ
คณิตศาสตร
อันดับ
ม.๔-ม.๖
ที่ ๒
การประกวดโครงงาน ๘๐ ทอง รอง เด็กหญิงณัฏยา
นางภัทรา การนา
คณิตศาสตร ประเภท
ชนะเลิศ
ชุมสูงเนิน นางสาวศิวารักษ
สร,างทฤษฎีหรือ
อันดับ เด็กหญิงอรอุมา
ไชยสมบัติ
คําอธิบายทาง
ที่ ๑
ชมพุฒ
คณิตศาสตร
เด็กหญิงอิสริยา
ม.๑-ม.๓
คมคาย
การประกวดโครงงาน ๗๓ เงิน
รอง นางสาวนริศรา
นางสาวรัตนา
คณิตศาสตร ประเภท
ชนะเลิศ
ฉิมพลีน,อย
กนกหงษา
สร,างทฤษฎีหรือ
อันดับ นางสาววิลาวัลย
นางสาวสุวิมล
คําอธิบาย
ที่ ๒
นาใต,
โคกคาน
นายเจษฎากร
ทางคณิตศาสตร ม.
พิมพพันธ
๔-ม.๖

ลําดับ หมวดหมู
๑๔ คณิตศาสตร

๑๕ คณิตศาสตร

๑๖ คณิตศาสตร

๑๗ คณิตศาสตร

๑๘ วิทยาศาสตร

๑๙ วิทยาศาสตร

๒๐ วิทยาศาสตร

๒๑ วิทยาศาสตร

รายการ
คะแนน เหรียญ
การแขงขัน
๕๕ เข,ารวม
สร,างสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใช,
โปรแกรม GSP
ม.๑-ม.๓
การแขงขัน
๗๕ เงิน
สร,างสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใช,
โปรแกรม GSP
ม.๔-ม.๖
การแขงขันคิดเลขเร็ว ๖๘ ทองแดง
ม.๑-ม.๓

อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
รอง เด็กชายชิษณุพงศ
นายพรพิชิต ทิทา
บุญวิสัย นางอุทัยรัตน
ชนะเลิศ
อันดับ เด็กหญิงนุชวรา ผมพา
เอี่ยมศรี
ที่ ๑
รอง นายธวัชชัย
นายพรพิชิต ทิทา
ชนะเลิศ
ชอบดานกลาง นางอุทัยรัตน
อันดับ นางสาวสุภาวิดา
เอี่ยมศรี
ที่ ๑
พรมยอง

รอง เด็กชายอภิสิทธิ์
นางสาวเวียงแก,ว
ชนะเลิศ
เพชรดง
สะอาด
อันดับ
ที่ ๒
การแขงขันคิดเลขเร็ว ๖๐ ทองแดง รอง นายรุจ พันธุวงศ
นางสาวเวียงแก,ว
ม.๔-ม.๖
ชนะเลิศ
สะอาด
อันดับ
ที่ ๒
การประกวดโครงงาน ๖๑.๓ ทองแดง ๔ เด็กชายธนชัย บุญแสน นางอรทัย วงศสถิต
วิทยาศาสตร
เด็กชายภานุพัตร
นางกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ประเภททดลอง
บรรณสาร
ม.๑-ม.๓
เด็กหญิงเจนจิรา
โทวันนัง
การประกวดโครงงาน ๗๖ เงิน
รอง นางสาวภัคจิรา
นางสิริณัฎฐ
วิทยาศาสตร
ชนะเลิศ
สิงหบัวขาว
รักษาเคน
ประเภททดลอง
อันดับ นางสาววรารัตน
นางสาวศุภรดา
ม.๔-ม.๖
ที่ ๑
สมศรีโย
บุญจุฑาสิริกุล
นางสาวเบญจวรรณ
เชื้อบุญมี
การประกวดโครงงาน ๗๔.๖๗ เงิน
รอง นายก,งเกียรติ ทานะผล นางสาวศศิกานต
วิทยาศาสตร
ชนะเลิศ นายสุรพัศ โทแสง
ยามสุข
ประเภทสิ่งประดิษฐ
อันดับ นายเกียรติศักดิ์
นางจุลรัตน
ม.๔-ม.๖
ที่ ๒
เทพแดง
วุฒิวรรณ
นางเนตรนภา
การแขงขันการแสดง ๖๙.๔ ทองแดง ๕ เด็กหญิงนริศรา
คลังกลาง
ทางวิทยาศาสตร
บุญฐานะ
เด็กหญิงศุภธิดา แสนงาม นางพิมผกา พิมพพุฒ
(Science Show)
เด็กชายเดนภูมิ สุมาดง
ม.๑-ม.๓

ลําดับ หมวดหมู
๒๒ วิทยาศาสตร

๒๓ วิทยาศาสตร

๒๔ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒๕ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒๖ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๒๗ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รายการ
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ม.๑-ม.
๓
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร
ม.๔-ม.๖
การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.๑-ม.๓

คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
๖๕ ทองแดง ๕ เด็กหญิงจันทิมา
นายเชฐกร
ศรีพิเมือง
ประชาโรจน
เด็กชายดรัสพงษ
ฟุbงพิลา
๘๒ ทอง รอง นางสาวศศิณัฏฐา
นายเชฐกร
ชนะเลิศ
ประชาโรจน
ทองเหลา
อันดับ นางสาวสุชาดา
ที่ ๑
ขามก,อน
๘๖.๓๓ ทอง ชนะเลิศ นางสาวขวัญชีวา
นายนุกูล ศรีโอษฐศรีชุม นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวจณิสตา ตอสี
สีสุกอง
นางสาวป6ยากร
แดงนอย
นางสาวพัชราภา
ศรีบุญเรือง
นางสาวเกษราภรณพรมโคตร
การประกวดเพลง ๙๒ ทอง ชนะเลิศ นางสาวกนกวรรณ นายนุกูล ศรีโอษฐคุณธรรม ม.๔-ม.๖
ลาภประสบ นางกานติมา
มูลทากุล
นางสาวพรทิพยวงศ-ภักดี
นางสาวพัชรี นอยสิม
นางสาวพิมพ-ผกามาศ
สุดสังขนางสาววริฏฐา ชมพุฒ
การประกวด
๘๘ ทอง ชนะเลิศ นางสาวภัทราภรณนายสมาน ล้ําลอง
ภาพยนตร-สั้น
บุญหาร นางสาว
ม.๔-ม.๖
นางสาวรัตนาพร
ธัญญาลักษณป6นะกาโน
ฐานะ
นายวาฤทธิ์ พลมุข
นายวิวัฒน- ตุนเฮา
นางสาวสุภรัตนศิริสุวรรณ
การประกวด
๘๖ ทอง
๔ นายกิตติพร พลตรี นายอรุณ บุญชู
มารยาทไทย
นางสาวสุรัชดา ยมโคตร นางสิริกาญจน
ม.๑-ม.๓
ผาโคตร

ลําดับ หมวดหมู
๒๘ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๒๙

๓๐
๓๑

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๓๖

๓๗

รายการ
การประกวด
มารยาทไทย
ม.๔-ม.๖

คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
๗๖.๖ เงิน
รอง นางสาวประทุมวรรณ นางภัทราภรณ
แพงดาน
ลิมปcนิศากร
ชนะเลิศ
อันดับ นายศราวุธ ชั้นงาม นางจุฑารัตน
ที่ ๒
สมมาตย
สุขศึกษา และ การแขงขันตอบ
๗๓ เงิน
๔ นางสาววรินยุพา
นางสาวธิดารัตน
พลศึกษา
ปdญหาสุขศึกษาและ
บุตรศรีน,อย
วงษคําจันทร
พลศึกษา ม.๑-ม.๓
นางสาววลัยภรณ
ทองชํานาญ
สุขศึกษา และ การแขงขันตอบ
๖๔ ทองแดง ๖ นายศรัณย หนองผือ นายอุดม พิมพเทศ
พลศึกษา
ปdญหาสุขศึกษาและ
นางสาวสุภัสสร
พลศึกษา ม.๔-ม.๖
ชอบธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขัน "ศิลปc ๙๓.๕ ทอง รอง นางสาวเบ็ญจวรรณ นางสาวฐิตวิ รรณ
สร,างสรรค" ม.๑-ม.๓
ชนะเลิศ
จันทรา
สารพิมพ
อันดับ
ที่ ๑
ศิลปะการแขงขัน
๙๓ ทอง ชนะเลิศ นายธนกฤต ใบญาติ นางสาวฐิติวรรณ
ทัศนศิลปC
"ศิลปCสรางสรรค-"
สารพิมพม.๔-ม.๖
ศิลปะการแขงขันวาดภาพ ๙๖ ทอง ชนะเลิศ นางสาวเกษฎาภรณ- นางสาวฐิติวรรณ
ทัศนศิลปC
ระบายสี ม.๑-ม.๓
สังหนวง
สารพิมพศิลปะการแขงขันวาดภาพ ๙๘ ทอง ชนะเลิศ นางสาวนภาวัลยนางสาวฐิติวรรณ
ทัศนศิลปC
ระบายสี ม.๔-ม.๖
โคตรฮุย
สารพิมพศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขัน
๗๙ เงิน
รอง เด็กหญิงธีราพร รัฐวร นางสาวฐิตวิ รรณ
เขียนภาพไทย
ชนะเลิศ
สารพิมพ
ประเพณี ม.๑-ม.๓
อันดับ
ที่ ๒
ศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขัน
๘๘ ทอง รอง นางสาวพิมพลภัส
นางสาวฐิตวิ รรณ
เขียนภาพไทย
ชนะเลิศ
อันทะโย
สารพิมพ
ประเพณี
อันดับ
ม.๔-ม.๖
ที่ ๑
ศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขันเขียนภาพ ๘๒ ทอง รอง นางสาวปนัดดา
นางสาวฐิตวิ รรณ
จิตรกรรมไทย
ชนะเลิศ
แทบแสน
สารพิมพ
สีเอกรงค ม.๑-ม.๓
อันดับ
ที่ ๒

ลําดับ หมวดหมู
รายการ
คะแนน เหรียญ
๓๘ ศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขันเขียนภาพ ๖๘ ทองแดง
จิตรกรรมไทย
สีเอกรงค
ม.๔-ม.๖
๓๙ ศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขันวาดภาพ ๘๓ ทอง
ลายเส,น (Drawing)
ม.๑-ม.๓

อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
๕ นางสาวนัฏฐภูมิ
นางสาวฐิตวิ รรณ
เขียวออน
สารพิมพ
นางสาวฐิตวิ รรณ
รอง เด็กหญิงสุวติกาล
สารพิมพ
ชนะเลิศ
ยศเขื่อน
อันดับ
ที่ ๑
๙ นางสาวอทิตยา
นางสาวฐิตวิ รรณ
ใจอารีย
สารพิมพ

๔๐ ศิลปะ-ทัศนศิลปc การแขงขันวาดภาพ ๗๒.๕ เงิน
ลายเส,น (Drawing)
ม.๔-ม.๖
๔๑ ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันวงดนตรี ๘๕ ทอง รอง นายชรินทร
นางจุลรัตน
ลูกทุง ประเภททีม ข
ชนะเลิศ
แตงเกลี้ยง
วุฒิวรรณ
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ม.๑-ม.๖
อันดับ เด็กชายฐิติพันธ
ที่ ๑
โพธิ์งาม นายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงณัฐกมล
พรมสีแก,ว
กองบาง นายพงศกร
นายธนวัฒน เลพล
สุวรรณศรี
นางสาวธิดารัตน
นางสาวกานดา
เสือแจม
เรืองวานิช
นางสาวนริศรา
นางสาวรุจริ า
โสดาวัน
บุญญานุสนธิ์
นางสาวนัยเนตร นารี นางสาวฐิตวิ รรณ
เด็กชายประริวัฒน
สารพิมพ
ตาทอง นางกานติมา
นางสาวพรรณพนัช
มุลทากุล
จันทรโสม
นางสาวพรรณพัชร
จันทรโสม
นางสาวพรรษวรรษา
เรืองเจริญ
นางสาวพลอยไพลิน
ลามวง
เด็กหญิงพีรพร
เลิศขามปbอม
เด็กชายมุขมนตรี
วังพรม

ลําดับ

หมวดหมู

รายการ

คะแนน เหรียญ อันดับ

นักเรียน
นางสาวรัชฎาภรณ

ครูผู,ฝHกสอน
ชมพุฒ

นางสาววนิชญา

๔๒ ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันขับร,อง
เพลงไทยลูกทุง
ประเภทชาย
ม.๑-ม.๓

๘๒.๖๗ ทอง

๖

กงเพชร
นางสาววรางคณา
ดาหล,า
นางสาววิไลลักษณ
พลชาลี
เด็กชายวุฒิภัทร
หลอกเข็ม
นางสาวศิรินัฐดา
ยางสวัสดิ์
นายศิลปะระดิษฐ
ทองเบ,า
นายสราวุฒิ คาดบัว
เด็กชายสุทธิภัทร
แรมกลาง
นางสาวสุปราณี ถมปdด
นางสาวสุพัตรา
วิเศษโวหาร
นางสาวสุภาพรรณ
สุพรรณคุ,ม
นางสาวอทิตยา
ทาโพธิ์
เด็กชายอภิเชษฐ
แดนนารินทร
นายอาทิตย
ตะโนนทอง
นายอาริยธัช ชนะสิมา
นางสาวอุบลวรรณ
พลตรี
เด็กชายธเนศพล
นายพงศกร
ชาวเหนือ
สุวรรณศรี

ลําดับ หมวดหมู
๔๓ ศิลปะ-ดนตรี

รายการ
คะแนน เหรียญ
การแขงขันขับร,อง ๘๑.๗ ทอง
เพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.๔-ม.
๖
๔๔ ศิลปะ-นาฏศิลปc การแขงขันรําวง
๘๖.๐๗ ทอง
มาตรฐาน
ม.๔-ม.๖

๔๕ คอมพิวเตอร

๔๖ คอมพิวเตอร

๔๗ คอมพิวเตอร-

การแขงขันการ
๘๒
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช,ด,วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ม.๔-ม.๖
การประกวดโครงงาน -๑
คอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวร ม.๔-ม.๖

การแขงขันการตัด
ตอภาพยนตรม.๔-ม.๖
๔๘ การงานอาชีพ การแขงขันประดิษฐ
ของใช,จากวัสดุ
ธรรมชาติในท,องถิ่น
ม.๑-ม.๓

อันดับ
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ
ที่ ๑
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ
ที่ ๒

นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
นางสาวจันจิรา ลีแก,ว นายสิทธิศักดิ์
พรมสีแก,ว

นายกิตติพงษ มูลเมือง นางสาวรุจริ า
นายจิรภัทร เพ็งคํา
บุญญานุสนธิ์
นางสาวธัญวรัตน
งามพรม
นางสาวธิดารัตน
สิงหภา
นายธเนศ จันดี
นายวรายุทร ปPQนเภท
นางสาววสุปภา
สุขถาวร
างสาวอริสรา พิมทุมมา
นางสาวเขมมิกา ทํามา
นายไพรวัลย โม,ทอง
ทอง รอง นายณัฐชัย ปdญญานะ นายสมาน ล้ําลอง
ชนะเลิศ นายอภิโชติ แสนทะบัง นายปริญญา
อันดับ
ศรีโบราณ
ที่ ๑
-

๘๘

ทอง ชนะเลิศ

๘๙

ทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ
ที่ ๑

นายจตุรพร มวงนิล นายสมาน ล้ําลอง
นายวัชระ คํามูล
นายปริญญา
นายสุภกิณห
ศรีโบราณ
สิงหน,อย
นางสาวคะนึงนิต
นายสมาน ล้ําลอง
สมฤทธิ์ นายปริญญา
นางสาวสุภาวี เกษสิมมา
ศรีโบราณ
นายจีรศักดิ์ มั่นยืน นายสมบูรณ วงวิลาศ
นายรัฐธรรมนูญ
นายเอกชัย ไชยรัตน
แกนมุย
นายไชยวัฒน
กลางกัญญา

ลําดับ หมวดหมู
รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
๔๙ การงานอาชีพ การแขงขันประดิษฐ ๙๑ ทอง รอง นายธนพร จันแสน นายสมบูรณ วงวิลาศ
ของใช,จากวัสดุ
ชนะเลิศ นายปPยะ สาราษฎร นายเอกชัย ไชยรัตน
ธรรมชาติในท,องถิ่น
อันดับ นายศศิวงศ พรมแสง
ที่ ๑
ม.๔-ม.๖
๕๐ การงานอาชีพ การแขงขันประดิษฐ- ๙๓ ทอง ชนะเลิศ นายธนากร โสมาบุตร นายธัญญา
กระทงดอกไม
นางสาวบุตรนภา
ศรีสูงเนิน
ธูปเทียนแพ
พานโคตร นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ม.๑-ม.๓
นางสาวปริญญาพร
นางสาวจันทร-เพ็ญ
แสงทวี
ไชยะเวช
นางสาวพิจิตรา
สิงห-นอย
นางสาววิภาวี
พานโคตร
นางสาวอมรรัตนพรสวัสดิ์
๕๑ การงานอาชีพ การแขงขัน
๘๖ ทอง
๖ เด็กหญิงธัญชนก
นางสาวเมวดี
การจัดสวนถาด
พรมมา
สุรนันท
นายภัทรพงษ
นางสาวศศิกานต
แบบชื้น ม.๑-ม.๓
คําจันทร
ยามสุข
เด็กหญิงสุนิษา
มะหันต
๕๒ การงานอาชีพ การแขงขัน
๘๙ ทอง
๔ นางสาวนัทธมน
นางสาวเมวดี
การจัดสวนแก,ว
ดอนสิทธิ์
สุรนันท
ม.๔-ม.๖
นายปฏิภาณ
นางสาวศศิกานต
แสนแก,ว
ยามสุข
นายอนันทพร
บุญศาสตร
๕๓ การงานอาชีพ การแขงขัน
๙๖ ทอง ชนะเลิศ เด็กชายณัฐภูมิ
นางสาวจันทร-เพ็ญ
การแกะสลักผัก
ธรรมสิมา
ไชยะเวช
ผลไม ม.๑-ม.๓
เด็กหญิงปณิศา
นางอุไร ครองผา
แสนสมบัติ
เด็กหญิงสุจิรา
เหลาศรีคู
๕๔ การงานอาชีพ การแขงขัน
๙๓ ทอง ชนะเลิศ นางสาวธัญชนก
นายธัญญา ศรีสูง
การแกะสลักผัก
จันทร-โนนแซง เนิน
นางสาวป6ยฉัตร ชมพุฒ นางสาวจันทร-เพ็ญ
ผลไม ม.๔-ม.๖
นางสาวไอรดา สิงห-นอย
ไชยะเวช

ลําดับ หมวดหมู
๕๕ เรียนรวม ศิลปะ

รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครูผู,ฝHกสอน
การประกวด
๘๙.๓๓ ทอง ชนะเลิศ นายภูดินันท- เอกลาภ นายพงศกร
การขับรอง
สุวรรณศรี
เพลงไทยลูกทุง
ประเภทบกพรอง
ออทิสติก ม.๔-ม.๖
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