
 
ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  ผลการแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๖๖ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ป+การศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ด/วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได/กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ 
ป+การศึกษา ๒๕๕๙” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  ในวันท่ี ๗ - ๙  
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได/เป;นตัวแทนเข/าแข�งขันนั้น  บัดนี้การแข�งขันได/
เสร็จสิ้นแล/ว จึงขอแจ/งผลการเข/าร�วมแข�งขัน  ดังต�อไปนี้ 

 

ลําดับ หมวดหมู� รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

๑. การงาน
อาชีพ 

การแข�งขัน
ประดิษฐ�กระทง
ดอกไม�ธูปเทียนแพ 
ม.๑-ม.๓ 

๙๖ ทอง ชนะเลิศนายธนากร โสมาบุตร 
นางสาวบุตรนภา 

พานโคตร
นางสาวปริญญาพร 

แสงทวี
นางสาวพิจิตรา  สิงห�น�อย 
นางสาววิภาวี  พานโคตร 
นางสาวอมรรัตน� 

พรสวัสดิ์

นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช

นางประไพ  สุโพธิ์ชัย 
นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 

๒. การงาน
อาชีพ 

การแข�งขัน 
การแกะสลักผัก
ผลไม/ ม.๔-ม.๖ 

๙๔ ทอง ๕ นางสาวธัญชนก 
จันทรโนนแซง

นางสาวปCยฉัตร  ชมพุฒ 
นางสาวไอรดา  สิงห�น/อย 

นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช

นายธัญญา  ศรีสูงเนิน 

๓. เรียนร�วม - 
ศิลปะ 

การประกวด 
การขับร�องเพลง
ไทยลูกทุ�ง ประเภท
บกพร�องออทิสติก  
ม.๔-ม.๖ 

๘๘.๘ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 
ท่ี ๑ 

นายภูดินันท�  เอกลาภ นายพงศกร  สุวรรณศรี 

๔. สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด 
เพลงคุณธรรม 
ม.๔-ม.๖ 

๘๘.๓๑ ทอง ๗ นางสาวกนกวรรณ 
ลาภประสบ

นางสาวพรทิพย�  วงศ�ภักดี 
นางสาวพัชรี  น/อยสิม 

นางกานติมา  มุลทากุล 
นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 



ลําดับ หมวดหมู� รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

นางสาวพิมพ�ผกามาศ 
สุดสังข�

นางสาววริฏฐา  ชมพุฒ 
๕. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตร�สั้น 
 ม.๔-ม.๖ 

๘๔.๔ ทอง ๑๑ นางสาวภัทราภรณ� 
บุญหาร

นางสาวรัตนาพร 
ปCนะกาโน

นายวาฤทธิ์  พลมุข 
นายวิวัฒน�  ตุ�นเฮ/า 
นางสาวสุภรัตน� 

ศิริสุวรรณ

นายสมาน  ล้ําลอง 
นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ 

๖. การงาน
อาชีพ 

การแข�งขัน 
การแกะสลักผัก
ผลไม/ ม.๑-ม.๓ 

๘๓ ทอง ๑๑ เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา 
เด็กหญิงปณิศา 

แสนสมบัติ
เด็กหญิงสุจิรา  เหล�าศรีคู 

นางอุไร  ครองผา 
นางสาวจันทร�เพ็ญ 

ไชยะเวช

๗. ศิลปะ-
ทัศนศิลปL 

การแข�งขัน  
"ศิลปLสร/างสรรค�" 
ม.๔-ม.๖ 

๗๘ เงิน ๒๓ นายธนกฤต  ใบญาติ นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

๘. ศิลปะ-
ทัศนศิลปL 

การแข�งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ 

๗๘ เงิน ๓๒ นางสาวเกษฎาภรณ� 
สังข�หน�วง

นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

๙. คอมพิวเตอร� การแข�งขัน 
การตัดต�อ
ภาพยนตร� ม.๔-ม.๖ 

๗๗ เงิน ๙ นางสาวคะนึงนิต  สมฤทธิ์ 
นางสาวสุภาว ี เกษสิมมา 

นายปริญญา  ศรีโบราณ 
นายสมาน  ล้ําลอง 

๑๐. ศิลปะ-
ทัศนศิลปL 

การแข�งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-ม.๖ 

๗๖ เงิน ๒๑ นางสาวนภาวัลย� 
โคตรฮุย

นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

๑๑. สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด 
เพลงคุณธรรม 
ม.๑-ม.๓ 

๗๑.๒๕ เงิน ๕๔ นางสาวขวัญชีวา  ศรีชุม 
นางสาวดุสิตา  จําปาพันธ� 
นางสาวปวิณา  ชาปPญญา 
นางสาวพัชราภา 

ศรีบุญเรือง
นางสาวพัณณิตา  ชลพันธ� 

นางสาวเพ็ญนภา 
สีสุกอง

นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  

๑๒. ภาษาไทย การแข�งขัน 
เรียงร/อยถ/อยความ 
ม.๔-ม.๖ 

๖๒ ทองแดง ๕๗ นางสาวธัญญารัตน� 
ศรีเกตุ

นางสาวรัชนีกร  
วงศ�สะอาด

 



โรงเรียนขอขอบคุณ  ผู/ปกครองนักเรียน  คุณครูผู/ฝRกสอนและผู/เก่ียวข/องทุกท�านท่ีเสียสละ  สนับสนุน  
ส�งเสริมให/นักเรียนเข/าร�วมแข�งขันจนประสบความสําเร็จ สร/างชื่อเสียงให/กับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

รายการท่ีได/รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  จํานวน  ๒  รายการ  คือรายการท่ี  ๑ และ ๓  
นักเรียนได/เป;นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข/าร�วมการแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖  
ระดับชาติ ต�อไป 

จึงประกาศมาให/ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

(นายบวร  ใจปTUา) 
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


