สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อานาจเจริญ) [กลุม
่ สพม.อุบลราชธานี 2]
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจาปี การศึกษา 2561
ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรมั ย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัด
ลายมือสือ่
ภาษาไทย ม.1-ม.
3

79

เงิน

21

1. เด็กหญิงทิพา
ภรณ์ เหล่าศรี

1. นางสาวณัฐธิดา เมืองบุญ

2

ภาษาไทย

การแข่งขัน
วรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3

65.6

ทองแด
ง

26

1. เด็กหญิงวริศรา บุญ
ธรรม

1. นางรัทญาพร ถุระพัฒน์

3

ภาษาไทย

การแข่งขัน
วรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6

62.4

ทองแด
ง

9

1. นายฉลองลาภ วะนา

1. นางสาวภัทรวดี ตลอด
พงษ์

4

ภาษาไทย

การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.
6

43

เข้าร่วม

15

1. นางสาวกฤษติ
ยา สายเนตร

1. นางพัชรา กันยะกาญจน์

5

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ
(การเขียน
เรียงความ) ม.1ม.3

84

ทอง

5

1. นางสาวอรปรีญา พล 1. นางสาวกาญจนา บุญยิง่
พนา

6

ภาษาไทย

การแข่งขันการ
ท่องอาขยาน
ทานองเสนาะ ม.
4-ม.6

79.1

เงิน

36

1. นางสาววิไล
วรรณ ลาธุลี

7

คณิตศาสตร์

การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1ม.3

28

เข้าร่วม

35

1. เด็กชายอลงกรณ์ ศิริ 1. นายไพรี พันธ์สุวรรณ
นิวฒ
ั น์

8

คณิตศาสตร์

การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือ
คาอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4ม.6

72.8

เงิน

22

1. นางสาวทัศนาลัย เสต 1. นางจิรภัทร แจงธรรม
พันธ์
2. นายสุวท
ิ ย์ จันทร์สอ
่ ง
2. นางสาววรรณนิภา ภู
งาม
3. นางสาวสิรวิ ลัย สุข
อนันต์

9

คณิตศาสตร์

การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม
GSP ม.1-ม.3

74

เงิน

28

1. เด็กหญิงรุจริ า บุญ
ธรรม
2. เด็กชายฤทธิกร ศุภ
สุข

10

คณิตศาสตร์

การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม
GSP ม.4-ม.6

63

ทองแด
ง

56

1. นางสาวธัญพิชชา พา 1. นางสาวจรินทร์ญาดา ปัต
พิจต
ิ ร
ไตร
2. นางสาวศิร
2. นางสาวสุภาวดี พิม
ประภา สายพันธุ์
พรหมมา

1. นางสุชาดา ทองอาสน์

1. นางอนงค์นาฏ มั่งคั่ง
2. นายสักขี ผางพันธ์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

11

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ม.1-ม.3

72

เงิน

30

1. เด็กหญิงปิ ยมาศ จัน
ทอง

1. นางบรรธนา ศรีสะอาด

12

คณิตศาสตร์

การแข่งขันต่อ
สมการ
คณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3

78.85

เงิน

37

1. เด็กหญิงอรดี แก้ว
ขาว
2. เด็กหญิงอักษรา
รัก ดาผา

1. นางวรรณธนากร อัง
ฉกรรจ์
2. นางวิมลรัตน์ พิพฒ
ั น์

13

คณิตศาสตร์

การแข่งขันเวท
คณิต ม.1-ม.3

32

เข้าร่วม

54

1. เด็กชายภาสกร พรม
พุทธา

1. นางณัฐภัทรชญา ถนอม
สุข

14

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการ
แสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science
Show) ม.1-ม.3

80.6

ทอง

34

1. เด็กหญิงศิรภัสสร ศรี 1. นางสาวนุจรี สุภาษร
จันทร์
2. นางสาวจินตาภา วา
2. เด็กหญิงสุธาวี แคน มนตรี
ตะ
3. เด็กหญิงอัจจิมา ทุน
มาก

15

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการ
แสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science
Show) ม.4-ม.6

81.8

ทอง

15

1. นายณัฐชนน เจริญ
1. นางสาวอุบลวรรณ ไท้
รอย
ทอง
2. นางสาวนวรัตน์ เทพ 2. นางยุพน
ิ อัคร์พฒ
ั น์
อานวย
3. นางสาวนุ ชริ
นทร ปราณี วงค์

16

วิทยาศาสตร์

การประกวด
ผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4ม.6

81.2

ทอง

13

1. นางสาวจินณ
พัชร สงวนพิมพ์
2. นางสาวชลนิกา เผ่า
สิงห์

17

วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน
เครือ
่ งบินพลังยาง
ประเภทสามมิติ
(3D) ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3

77.06

เงิน

24

1. นายณทชัย เจริญชัย 1. นางยุวดี ใจเดีย่ ว
2. นายรัชพล ประดับศรี 2. นายภูรช
ิ หอมหวล

18

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม
ม.4-ม.6

90

ทอง

37

1. นายทัพไท นนทไสย

1. นางจิรพรรณ บัง้ ทอง

19

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4ม.6

94

ทอง

9

1. นางสาวอรรศ
ราณิช ทีอท
ุ ศ
ิ

1. นายสุรน
ิ ทร์ มูลทา

20

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ม.
4-ม.6

88

ทอง

23

1. นางสาวสุภาพร โค
ตวงค์

1. นายโกวิทย์ งามภักดีกุล

21

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.
1-ม.3

62

ทองแด
ง

52

1. เด็กชาย
วุฒน
ิ น
ั ท์ เลือกสรรค์

1. นายสุรน
ิ ทร์ มูลทา

22

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.
4-ม.6

86

ทอง

28

1. นางสาวศิรริ ตั น์ บัดดี 1. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูล
สุราไพ

1. นายสุรยิ ัน ต่วนค่า
2. นางอนัญญา ต่วนคา่

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

23

ศิลปะทัศนศิลป์

การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1ม.3

95

ทอง

4

1. นายรัฐพงษ์ นาม
วิเศษ

1. นายโกวิทย์ งามภักดีกุล

24

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุง่
ประเภททีม ข ม.
1-ม.6

85

ทอง

25

1. นางสาว
กาญจนา ศรีษะเกษ
2. นายกิจติพงษ์ กุด
เหลา
3. นายกิตติพงษ์ ศิรวิ าริ
นทร์
4. เด็กชายจรัส จารุต ัน
5. เด็กหญิงจิรา
ภรณ์ โพธิใ์ ต้
6. เด็กหญิงจิราภา อ้วน
คา
7. นางสาวชญาณิศ อ่อ
นสิงห์
8. เด็กชายชานนท์ แก่น
จันทร์
9. นางสาวชืน
่
กมล พรรณการ
10. นางสาวณัฐ
วิภา แก้วศรี
11. นายณัฐสิทธิ ์ ห่อศรี
12. เด็กชายทรงพล นิล
เกษม
13. เด็กชายธนกร บุญ
ลา
14. นายธนพล มัฐผา
15. นายนิฐิ
พงษ์ บาเพ็ญ
16. นางสาว
ปนัดดา หอมหวล
17. เด็กหญิงปภาวริ
นทร์ วงค์วีระขันธ์
18. นางสาวปริย
ฉัตร ไตรพรม
19. นายพงศธร คาหวล
20. นายพดลสิทธิ ์ ดัง
ก้อง
21. เด็กชายพาน
ทอง สาระไทย
22. นายพิพฒ
ั น์
พงศกร นนท์พละ
23. นายพีรภัทร คง
เทีย่ ง
24. นางสาวภัทร
ดา สมอทอง
25. นางสาวภัทร
นันท์ ห่วงเพ็ชร
26. นายรังสิม ันฎ์ เดสูง
เนิน
27. นายวัชระพล มณี
กรรณ์
28. นางสาว
วิลยั วรรณ ครองยุติ
29. เด็กหญิงวิลาวร
รณ บูค
่ า
30. นางสาวศตพร นา
รักษ์

1.นายวราวุธ สว่างสุรีย์
2.นายอดิสรณ์ วิถาระพันธ์
3.นางสาวแสงดาว ปลื้มจิต
4. นายบุดดี วลัยศรี
5. นางสาวธมนวรรณ ขน
ทอง

31. เด็กชายสิ
รวิชญ์ บุญมาปัด
32. นางสาวสุกญ
ั ญา คา
ประวัติ
33. นางสาวสุดา
รัตน์ ผาลีพฒ
ั น์
34. เด็กหญิง
สุพช
ิ ฌาย์ พิกุล
35. นายสุรเชษฐ์ บุญ
กอง
36. นายอณิรุทธิ ์ สุขโข
37. เด็กชาย
อนุ ชต
ิ เจริญรอย
38. นายอภินน
ั ท์ สุดจัน
ทา
39. นางสาวอรญา ชา
ดานอก
40. นายโชค
ทวี รอบคอบ
25

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6

80.67

ทอง

43

1. นายปริญญา จันทรา

1. นายอดิสรณ์ วิถาระพันธ์

26

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6

84.66

ทอง

24

1. นายปริญญา จันทรา

1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์

27

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
93.33
ร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.4ม.6

ทอง

4

1. นายปัญญา มีมงั่ คั่ง

1. นายเชิดศักดิ ์ สมศรี

28

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.
4-ม.6

85

ทอง

26

1. นางสาวพิทยาพร ณ
อุบล

1. นางณิชาภัทร มาสุวงศ์ชยั

29

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6

88

ทอง

10

1. นายปัญญา มีมงั่ คั่ง

1. นายอดิสรณ์ วิถาระพันธ์

30

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3

75

เงิน

52

1. นางสาวจิตรลดา มุสะ 1. นายอดิสรณ์ วิถาระพันธ์
กะ

31

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

86.6

ทอง

20

1. นางสาวชัญญา
นุ ช กอบแก้ว

1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

32

ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันราวง
มาตรฐาน ม.1-ม.
3

74.2

เงิน

40

1. เด็กหญิงกัญญา
1. นายภูมพ
ิ ฒ
ั น์ เทียมทัศน์
รัก สีมาฤทธิ ์
2. นางกิตน
ิ น
ั ท์ อยูค
่ ง
2. เด็กชายณัฐยศ เยาวะ
ศรี
3. เด็กหญิงณิชา
ภัทร จันทร์สอ
่ ง
4. เด็กหญิงปฎิมา
พร เท่าทอง
5. เด็กหญิงปิ ยะพร ฟอง
ลม
6. เด็กชาย
พลวัฒน์ จันทร์สงิ ห์
7. เด็กหญิงวัชรา
ภรณ์ วะนา
8. เด็กชายศิรศ
ิ ักดิ ์ วงศ์
ขึง
9. เด็กชายสิทธิศ ักดิ ์ สา
ริบุตร
10. เด็กชายอภิรกั ษ์ ลือ
ชา

33

ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันราวง
มาตรฐาน ม.4-ม.
6

82.8

ทอง

49

1. นางสาวกิง่
1. นางวีระพร เสนาวัฒน์
กาญจน์ ศรีศริ ิ
2. นางสาวสุรญ
ั ญา เลิศพันธ์
2. นายชูศ ักดิ ์ ฉลูศรี
3. นางสาวดุษฎี บุญศรี
3. นายธีรเดช แดงชาด
4. นายภัทรวุธ สุดหล้า
5. นางสาววชรพร แก่น
อากาศ
6. นายศรายุทธ สองต่อ
7. นางสาวศศิกานต์ สุข
จันทร์
8. นางสาวศิรดา นนท์
พละ
9. นายเทพพนม เขียว
แก้ว
10. นางสาวเมธาวริ
นทร์ บุญฉวี

34

ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขัน
นาฏศิลป์ ไทย
อนุรกั ษ์ ม.1-ม.3

65.75

ทองแด
ง

49

1. นางสาวณัฐาพร ทอง 1. นางอนุ รตั น์ เบ้าทอง
มาก
2. นางสาวเนาวรัตน์ สาเริง
2. เด็กหญิงณิชา
ภัทร ชัยวงศ์สุวฒ
ั น์
3. เด็กหญิงธนพร รอด
ภัย
4. นางสาว
นันพัฒน์ คุน
้ เคย
5. เด็กหญิงปาริ
ชาด ศาลารักษ์
6. เด็กหญิงพันธิ
ตา สร้อยคา
7. เด็กหญิงหทัย
ชนก พรหมมณี
8. นางสาวอลิตา บูค
่ า

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

83.4

ทอง

53

1. นางสาวณัฐพร พล
1. นางสาวดุษฎี บุญศรี
ราช
2. นางสาวชนาภา สายเนตร
2. นางสาวณิชา ทาบุด
ดา
3. นางสาวธัญร
ดา ภารพัฒน์
4. นางสาวพฤฒิยา อสุริ
นทร์
5. นางสาวมนทิวา โพน
แก่น
6. นางสาวมุกปริ
นทร์ แสนทวีสุข
7. นางสาวยุภาพร พัน
แสน
8. นางสาววรสรา ทับ
ธานี
9. นางสาวศุภานัน บุญ
เรียง
10. นางสาวเกลิดา เชื้อ
ท้าว

35

ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขัน
นาฏศิลป์ ไทย
อนุรกั ษ์ ม.4-ม.6

36

ภาษาต่างประเ
ทศ

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu
Speech) ม.4-ม.
6

84

ทอง

23

1. นางสาววิชญาดา บุญ 1. นางสาวนลินี ศุภสร
วัง

37

ภาษาต่างประเ
ทศ

การแข่งขันละคร
สัน
้ ภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.1-ม.3

82.34

ทอง

39

1. เด็กหญิงปาริฉต
ั ร ศุภ 1. นางสาวธนทร ไชยชาว
โคตร
2. นางสาวนภาวดี หาญชัย
2. เด็กชายพุฒน
ิ น
ั ท์ ถูก
ธรรม
3. เด็กหญิงวริษา พรม
จันทร์
4. เด็ก
หญิงศรัญญา แจ่มใส
5. เด็กหญิงเบญญา
ภา หิมมะ

38

ภาษาต่างประเ
ทศ

การแข่งขันละคร
สัน
้ ภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.4-ม.6

94

ทอง

รอง
ชนะเลิ
ศอันดับ
ที่ ๒

1. นางสาวพิมพ์
ชนก เชษฐสิงห์
2. นายพิรยิ ะพงศ์ ลือ
อ่อนดี
3. นายมนัส
กรณ์ ประเสริฐวงศา
4. นายวศิน ทองเลิศ
5. นางสาวอภัสรา ขา
สวัสดิ ์

1. นางสาวนาดา พรมลาย
2. นางศรัญญ่า ส่องแสง

39

ภาษาต่างประเ
ทศ

การแข่งขันพูด
เพือ
่ อาชีพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6

94

ทอง

11

1. นางสาวมัณฑนา ยิง่
ยง
2. นางสาววรรณระ
วี ลาวรรณา

1. นางสาวชนิสรา
กร บุษบงก์
2. ว่าทีร่ อ
้ ยตรีพรี วิชญ์ ศร
มณี

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

40

ภาษาต่างประเ
ทศ

การแข่งขันละคร
สัน
้ ภาษาจีน ม.4ม.6

96

ทอง

รอง
ชนะเลิ
ศอันดับ
ที่ ๑

1. นางสาวกฤติยาณี ภู่
กาชัย
2. นายชินชร กริช
พิทกั ษ์ เงิน
3. นายธีรพัฒน์ กล้า
หาญ
4. นายพชรดนัย พันธุ
วัฒน์
5. นางสาวสรัสวดี ศิริ
ขันธ์

1. นายวีรชาติ ฉิมพลี
2. นางสาวปิ ยสิริ หินลาด

41

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการ
ออกแบบสิง่ ของ
เครือ
่ งใช้ดว้ ย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.
4-ม.6

77

เงิน

29

1. นายทัศพล ดงแดง
2. นางสาวมาทินี ม่วง
คา

1. นายพิชต
ิ ชัยชาญ วรรณ
บุตร
2. นายภูมใิ จ อินทร์โสม

42

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการ
สร้าง Webpage
ประเภท Text
Editor ม.1-ม.3

73

เงิน

27

1. เด็กชายกิตติพศ พุด
ชา
2. เด็กชายผดุงสิทธิ ์ สุ
พรมอินทร์

1. นายภูมใิ จ อินทร์โสม
2. นายประกาศิต ศรีสะอาด

43

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการ
เขียนโปรแกรม
ด้วย
ภาษาคอมพิวเตอ
ร์ ม.4-ม.6

65

ทองแด
ง

17

1. นางสาว
1. นางสาวหทัยชนม์ นนท์
ธนิษฐา ว่องไว
เรืองฤทธิ ์
2. นางสาวอริศรา เรือน 2. นางสาวสุนน
ั ทา ชนะพาห์
พิมพ์

44

คอมพิวเตอร์

การประกวด
โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4ม.6

80

ทอง

5

1. นายธีระพล คลัง
ตระกูล
2. นายเจตนิพฐิ วงษา
เนาว์
3. นายเจษฏากร วิชยั
ศรี

45

การงานอาชีพ

การประกวด
โครงงานอาชีพ
ม.4-ม.6

76

เงิน

54

1. นางสาวธิตธิ ร ว่องไว 1. นางจิระประภา กนกวัน
2. นางสาว
ชัยกุล
ปนัดธิดา บุญคุณ
2. นางสาวเกศนี ศรีคราม
3. นางสาว
ประนอม สมาวัตร

46

การงานอาชีพ

การแข่งขัน
ทาอาหาร น้าพริก
ผักสด เครือ
่ งเคียง
ม.1-ม.3

87.8

ทอง

53

1. เด็กหญิงชนิษฐาค์ ทา 1. นางนันทวัน สองศร
วะรมย์
2. นางสาวยลดา ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงประกาย
แก้ว พันธุ์พาห์
3. เด็กหญิงริน
ลดา ฝอยทอง

1. นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี
2. นายภูมใิ จ อินทร์โสม

ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

47

การงานอาชีพ

การแข่งขัน
ทาอาหาร น้าพริก
ผักสด เครือ
่ งเคียง
ม.4-ม.6

91.4

ทอง

16

1. นางสาวชลดา โอนท
วัด
2. นางสาว
นวรัตน์ วงษานันท์
3. นางสาวอริสลา กุต ัน

1. นางนันทวัน สองศร
2. นางสาวเอื้องฟ้ า ศรีธรรม

48

การงานอาชีพ

การแข่งขัน
ทาอาหารคาว
หวานเพือ
่ สุขภาพ
ม.1-ม.3

85

ทอง

21

1. เด็กหญิงกัญญ
ณัช อุดมฤทธิ ์
2. เด็กหญิงดารุณี ศรี
สุข
3. เด็กหญิงหยกมณี มี
หิริ

1. นางสาวบัวพันธ์ หลาทอง
2. นางสาวนลัทพร ศรีวเิ ศษ

49

การงานอาชีพ

การแข่งขัน
ทาอาหารคาว
หวานเพือ
่ สุขภาพ
ม.4-ม.6

88

ทอง

18

1. นางสาวปภาดา มีหริ ิ
2. นายภราดร ทาดี
3. นางสาวสุธีมนต์ อุต
อามาตย์

1. นางสาวบัวพันธ์ หลาทอง
2. นายสิรภพ ราชตรี

