
 
ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  ผลการแข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งท่ี  ๖๗  ป,การศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

ด0วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได0กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  
๖๗  ป,การศึกษา ๒๕๖๐”  และกําหนดจัดการประกวดและแข�งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  ๖๗  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันท่ี ๒๐ – ๒๒  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  จังหวัดขอนแก�น   
(ศูนย�พัฒนาการเรียนการสอนกลุ�มสาระการเรียนรู0)  บัดนี้การแข�งขันได0เสร็จสิ้นแล0ว โรงเรียนจึงขอแจ0ง 
ผลการเข0าร�วมแข�งขัน  ดังต�อไปนี้ 

 
ลําดับ หมวดหมู� รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู0ฝBกสอน 

๑ คณิตศาสตร� การแข�งขันต�อสมการ
คณิตศาสตร�  
(เอแม็ท)  ม.๑-ม.๓ 

๖๗.๘ ทองแดง ๔๖ เด็กชายชิษณุพงษ� 
บุญวิลัย 

เด็กชายศิวกร  ศรีอุดร 

นางอุทัยรัตน� 
เอ่ียมศรี 

นางสาวนันท�นภัส 
สารพินิจ 

๒ วิทยาศาสตร� การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร� ประเภท
ทดลอง 
ม.๑-ม.๓ 

๖๙.๔๓ ทองแดง ๒๗ เด็กหญิงนราพร 
แผลงฤทธิ์ 

เด็กหญิงวณัฐชา 
เขียวอ�อน 

เด็กหญิงวรารัตน� 
ชมพุฒ 

นางอรทัย 
  วงศ�สถิตย� 

นางสาวกุณฑิกา 
ภูสีฤทธิ์ 

๓ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง
คุณธรรม 
ม.๔-ม.๖ 

๘๓.๒ ทอง ๒๑ นางสาวกนกวรรณ 
ลาภประสบ 

นางสาวพรทิพย� 
วงศ�ภักดี 

นางสาวพัชรี  น0อยสิม 
นางสาวพิมพ�ผกามาศ 

สุดสังข� 
นางสาววริฎฐา  ชมพุฒ 

นางกานติมา 
มุลทากุล 

นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 

๔ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข�งขัน  
"ศิลปNสร0างสรรค�"  
ม.๔-ม.๖ 

๗๔ เงิน ๕๐ นายธนกฤต  ใบญาติ นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ� 



ลําดับ หมวดหมู� รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู0ฝBกสอน 
๕ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข�งขันวาดภาพ

ระบายสี ม.๑-ม.๓ 
๗๗ เงิน ๓๑ เด็กชายจิรวัฒน� 

นาโนนกอก 
นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ� 
๖ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข�งขันวาดภาพ

ระบายสี ม.๔-ม.๖ 
๙๐ ทอง ๒๐ นางสาวนภาวัลย� 

โคตรฮุย 
นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ� 
๗ ศิลปะ-ทัศนศิลปN การแข�งขันเขียนภาพ

ไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ 
๘๑ ทอง ๒๑ เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ� 
๘ ศิลปะ-ดนตรี การแข�งขันขับร0อง

เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

๘๖.๒๕ ทอง ๒๔ นางสาวจันทร�จิรา 
ลีแก0ว 

นายพงศกร 
สุวรรณศรี 

๙ ศิลปะ-นาฏศิลปN การแข�งขันรําวง
มาตรฐาน ม.๔-ม.๖ 

๗๖.๖๒ เงิน ๔๕ นายจิรภัทร  เพ็งคํ่า 
นายธีระศักด์ิ มีจันทร�ดี 
นางสาวนริศรา 

โสดาวัน 
นายวรายุทธ  ปRSนเภท 
นางสาววสุปภา 

สุขถาวร 
นางสาววีนสั 

ศิริลิมประพันธ� 
นางสาวอริศรา 

พิมทุมมา 
นางสาวเขมมิกา ทํามา 
นายเอกรักษ�  หงส�ศรี 
นายไพรวัลย�  โม0ทอง 

นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์ 

๑๐ การงานอาชีพ การแข�งขันประดิษฐ�
กระทงดอกไม� 
ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓ 

๙๔ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 
ท่ี ๒ 

เด็กชายธีระพัฒน� 
ระวังชัยสงค� 

เด็กชายภานุวัฒน� 
ฮามป2อ 

เด็กหญิงสุดารัตน� 
วงศ�สิงห� 

เด็กหญิงอภิสรา 
แก�วบังสัน 

เด็กหญิงอรณิชา 
ชัยเจริญ 

เด็กชายอโณทัย วันนา 

นายธัญญา 
ศรีสูงเนิน 

นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

นายณัฐดนัย 
เกาะหาร 

๑๑ การงานอาชีพ การแข�งขัน 
การแกะสลัก 
ผักผลไม0 ม.๑-ม.๓ 

๘๘ ทอง ๑๒ เด็กชายณัฐภูมิ 
ธรรมสิมา 

 

นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

 



ลําดับ หมวดหมู� รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู0ฝBกสอน 
เด็กหญิงปณิศา 

แสนสมบัติ 
เด็กหญิงสุจิรา  

เหล�าศรีคู 

นายณัฐดนัย 
เกาะหาร 

๑๒ การงานอาชีพ การแข�งขัน 
การแกะสลัก 
ผักผลไม0 ม.๔-ม.๖ 

๙๓ ทอง ๑๖ นางสาวกันทิมา 
กองอัน 

นางสาวปRยฉัตร 
ชมพุฒ 

นางสาวไอรดา 
สิงห�น0อย 

นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช 

นายณัฐดนัย 
เกาะหาร 

โรงเรียนขอขอบคุณ ผู0ปกครองนักเรียน  คุณครูผู0ฝBกสอนท่ีเสียสละ  สนับสนุน  ส�งเสริมให0นักเรียน 
เข0าร�วมกิจกรรมการแข�งขันจนประสบความสําเร็จ สร0างชื่อเสียงให0กับตนเอง โรงเรียนต�อไป 

สรุปผลการแข�งแข�งได0รางวัลเหรียญทอง  ๗  รายการ  เหรียญเงิน  ๓  รายการ   
เหรียญทองแดง  ๒  รายการ 

รายการท่ี  ๑๐ เป9นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข�าร�วมการแข�งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  ระดับชาติต�อไป 

จึงประกาศมาให0ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

(นายบวร  ใจปTUา) 
ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


