หน ้าที่ 1

สรุปผลกำรแข่งขัน
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 66 ประจำปีกำรศึกษำ 2559 สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่ำง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

คะแนน ระดับ

อันดับ

การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ม.1-ม.3

เด็กหญิงอโนมา รวยรืน
่

นางสุชาดา ภัทรพรพันธ์

77

เงิน

4

2

การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ม.4-ม.6

นางสาวมินตรา สกุลนาค

นางชืน
่ กมล ปกเกตุ

79

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

3

การแข่งขันอ่านเอาเรือ
่ งตามแนว PISA ม.1-ม.3

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รัตนสร้อย

นางสาวกรุณา ขจรชีพ

83

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

การแข่งขันอ่านเอาเรือ
่ งตามแนว PISA ม.4-ม.6

นายพีรศักดิ ์ ปิ ดตามานัง

นางนฤมล กิจสกุณี

77

เงิน

6

5

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6

นางสาวธัญชนา ยงยุทธ

นางสุจน
ิ ณา อุท ัยรัศมี

87.8

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

6

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6

นางสาวอลิสา สวัสดี

นางอัจฉรา เนตรายนต์

71

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

7

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
(๘ บท) ม.4-ม.6

นางสาวธัญทิพา โกสัลล์วฒ
ั นา

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

4

ภาษาไทย

1

1. นางสาวรัตนากร กองแก้ว
2. นางสาวสุภชั ชา แซ่เอียว

หมำยเหตุ

หน ้าที่ 2

ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

คะแนน ระดับ

อันดับ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

เด็กหญิงขวัญจิรา เดชบุญ

นายสมศักดิ ์ วงษ์ จารัส

33

เข้าร่วม

4

9

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

นายจิตติชยั กูลจีรงั

นางชัญญา แสงสุทธิธรรม

60

ทองแดง

4

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

เด็กชายธนดล ผดุงศิลป์

นางสาวเฟื่ องฟ้ า ไชยมาก

46

เข้าร่วม

5

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

นายจิตติชยั กูลจีรงั

นางรังสิมา ผ่องสวัสดิ ์

82

ทอง

4

1. เด็กหญิงปิ ยวรรณ ทองแก้ว

1. นางประไพพร พานิช

2. เด็กหญิงฑิฆมั พร สวนกลับ

2. นางสาวนรีรตั น์ เทศกาล

62

ทองแดง

6

10

คณิตศาสตร์

8

11

12

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

หมำยเหตุ

13

14

15

วิทยาศาสตร์

3. เด็กหญิงลลิตา เซ็งชืน
่

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

1. นางสาวชนิตา บุตนิตย์

1. นางชนาธิป กับปราโน

2. นายพีรณัฐ

2. นางวลีพรรณ แสนเสนาะ

65

ทองแดง

4

นางสาวนรีรตั น์ เทศกาล

100

ทอง

ชนะเลิศ

93.85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

บูรณเรข

3. นางสาวอรวรรณ ไชยฮาด
การแข่งขันเครือ
่ งบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการ
้ จากพื้น) ม.1-ม.3
ติดล้อบินขึน

การแข่งขันเครือ
่ งบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการ
ปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

1. เด็กชายวัชรินทร์ เจริญยศ
2. เด็กหญิงสุภจิรา ศรีมะกล่า
1. เด็กชายณฐพล ขวัญเมือง
นางเกศริน คงศิลป์
2. เด็กชายธีรวัต แจ่มแจ้ง

ตัวแทน

หน ้าที่ 3

ลำดับ

กลุ่ม

16

รำยกำรแข่งขัน

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

1. เด็กชายณัชพล พรสุข

1. นายสัมฤทธิ ์ คาแดง

2. เด็กชายทิวตั ถ์ อยูส
่ ข
ุ สวัสดิ ์

2. นางสาวนิตยา กูลจีรงั

3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา อภิรฐั จิรวงค์

คะแนน ระดับ

อันดับ

80.6

ทอง

7

77

เงิน

8

71

เงิน

8

82.4

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

78

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

17

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. เด็กหญิงวิไลวรรณ สว่างเดช
5. เด็กหญิงศิรวิ รรณ เฉยพลกลาง

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 – ม.6

1. นายเกียรติภม
ู ิ จันทร์พริ มย์

1. นางสุชาดา พิมพ์ตอ
่

2. นายวรวัตร เชิดชู

2. นายธนากร งามเสงีย่ ม

3. นายศรัณย์ โอภาชาติ
4. นายสัญชัย คีรีรตั น์
5. นายรัตนชัย จาปาทอง
1. เด็กหญิงฐิตยากร อบทอง

18

19

2. เด็กชายวิชต
ิ ชีพสมุทร

2. นางสาวเสาวนีย์ วรรณวงษ์

1. นางสาวขนิษฐา ลุนหา

1. นางสุภาวดี รัตนสร้อย

การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6

สุขศึกษาฯ

2. นายชาญกิจ สุขวิมลไพศาล

20

1. นางสาวเพ็ญนิภา บุญไทย

การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3

2. นางสาวไพเราะ คณะพูล

1. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีมี
นางวัลลภา ชนะกาญจน์
2. เด็กหญิงรุจริ า กลิน
่ พาษี

หมำยเหตุ

หน ้าที่ 4

21

กลุ่ม
สุขศึกษาฯ

ลำดับ

23

24

ภาษาต่างประเทศ

22

27

การงานอาชีพ

26

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

25

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายพีรณัฐ บูรณเลข

ม.4 – ม.6

2. นางสาวอรวรรณ ไชยฮาด

ครูผู้ควบคุม
นางวัลลภา ชนะกาญจน์

คะแนน ระดับ

อันดับ

57

เข้าร่วม

5

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน

ม.1 – ม.3

1. เด็กชายชนกร พงษ์ ศรี

นางสาวสุวารี พงษ์ ศรี

92.99

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน

ม.4 – ม.6

1. นายเชษฐา จันทร์วงษ์

นางสาวสุวารี พงษ์ ศรี

91.5

ทอง

ชนะเลิศ

การพูดเพือ
่ อาชีพภาษาจีน ม.1 – ม.3

1. เด็กหญิงวิภวานี ทองอุน
่ ลา

นางสาวสุวารี พงษ์ ศรี

74.7

เงิน

4

การพูดเพือ
่ อาชีพภาษาจีน ม.4 – ม.6

1. นางสาววรกานต์ แย้มสรวล

นางสาวสุวารี พงษ์ ศรี

79.66

เงิน

4

นางกฤติกา ศรีประมาณ

70.4

เงิน

6

นายสุรพล ประทุมยศ

78.25

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงฐิตารีย์ สร้อยทอง
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3

2. เด็กหญิงยุวดี คาเหลือ
3. เด็กหญิงอนิตรา สุพรรณพยัคฆ์
เด็กหญิงบัณฑิตา โชติกลุ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 – ม.3

เด็กหญิงพิณลดา มหานาค
เด็กหญิงสุธาสินี รุง่ รัตนศิรก
ิ ลุ

หมำยเหตุ

ตัวแทน

หน ้าที่ 5

28

กลุ่ม
การงานอาชีพ

ลำดับ

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 – ม.6

นางสาวพรรณราย นกสว่าง

นางพรรณธิภา ช่างนาค

เด็กชายกิตติธชั มัสบูงอ

คอมพิวเตอร์

88.33

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

77

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

92

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

96

ทอง

ชนะเลิศ

83.67

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

77

เงิน

5

นางสาวกนกรัตน์ จาเนียรสุข

(2D Animation) ม.1 – ม.3

เด็กชายก้องเกียรติ วรรณวัฒน์

นางสาวจงจิต อุน
่ เสียม

การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

เด็กชายพลกฤต ผาเพชร

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

30
ม.1 – ม.3

เด็กหญิงอารีรตั น์ โคตรมา

นายศุกร์เกษม ปรุงผล

การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

นายนันทพงศ์ สมสุขหวัง

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

ม.4 – ม.6

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ม.4
– ม.6

นางสาวมาริสา โพธิพฒ
ั น์

นายศุกร์เกษม ปรุงผล

นางสาวชลธิชา บุญเหลือ

นางสาวกนกรัตน์ จาเนียรสุข

นางสาวธนพร สุรกิจ

นางสาวจงจิต อุน
่ เสียม

นายพิชญา สีแดง
นายสุทธิพงศ์ ทัศบุตร
33

หมำยเหตุ

นายสัญชัย กาลจักร

29

32

อันดับ

นายธัญญรัตน์ ม่วงอยู่

การแข่งขันการสร้างการ์ตน
ู แอนิเมชั่น

31

คะแนน ระดับ

นายสุรน
ิ ทร์ สุรรัตนากร

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 – ม.6
นายเกียรติศ ักดิ ์ สระทองจันทร์

นายอโนชา สินธุนาคิน

ตัวแทน

หน ้าที่ 6

ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน
การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นักเรียน
เด็กชายภูธป
ิ ก์ ภักดีอด
ุ ม

ครูผู้ควบคุม

ม.1 – ม.3

เด็กชายสพล ภู่ใหม่

นางสาวจงจิต อุน
่ เสียม

การแข่งขันการสร้าง Webpage

เด็กชายนันทกร วงศ์ใหญ่

นายอโนชา สินธุภาคิน

35
ประเภท Web Editor ม.1 – ม.3

เด็กชายภานุพงศ์ แฉล้มลา้

นางสาวจงจิต อุน
่ เสียม

การแข่งขันการสร้าง Webpage

นายอรรถวัฒน์ แสงแมงทับ

นางสาวภูรศ
ิ า รัตนวิจต
ิ ร

คอมพิวเตอร์

36

37

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.
4 – ม.6

การแข่งขันการออกแบบสิง่ ของเครือ
่ งใช้

นายโรจนศักดิ ์ อารามรักษ์

นางสาวกนกรัตน์ จาเนียรสุข

นางสาวนารี ฟังคา

นางสาวภูรศ
ิ า รัตนวิจต
ิ ร

นายเอกดนัย ทนุผล

นายศุกร์เกษม ปรุงผล

เด็กชายทรงพล ศรไชย

นางสาวิณี ฉิมพาลี

38
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3

เด็กชายรชต ศุภพร

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

การแข่งขันการออกแบบสิง่ ของเครือ
่ งใช้

นายชัยพัฒน์ สายกระสุน

นางสาวิณี ฉิมพาลี

39
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6

นายธนาวุฒิ ยุทธวิชยั

อันดับ

หมำยเหตุ

นางสาวภูรศ
ิ า รัตนวิจต
ิ ร

34

ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6

คะแนน ระดับ

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

78

เงิน

12

78

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

88

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

70

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

92

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

96

ทอง

ชนะเลิศ

ตัวแทน

หน ้าที่ 7

ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์กงึ่ อัตโนมัติ ม.4 – ม.6

40

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

นายณฤทธิ ์ บรรเทาวงษ์

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

นายธนพล เทพรัตน์

นายศุกร์เกษม ปรุงผล

คะแนน ระดับ

อันดับ

หมำยเหตุ
ตัวแทน

95

ทอง

ชนะเลิศ

80

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

41

หุ่นยนต์

นายธราดล บ้านเนิน

การแข่งขันหุ่นยนต์บ ังคับมือ ม.1 – ม.3

เด็กชายชินวัตร พัฒเสมา

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

เด็กชายยศวรุฒม์ บุสม์ศรีทรา

นายศุกร์เกษม ปรุงผล

เด็กชายคุณากร บรรลุขน
ั ติกลุ

42

การแข่งขันหุ่นยนต์บ ังคับมือ ม.4 – ม.6

นายชนาธิป กีรติวสิน

นายปวีณ สุวรรณรัตน์

นายธีรพงศ์ คาสา

นายศุกร์เกษม ปรุงผล

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

นายภูวดล โพธิรกั ษ์
การแข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์”ม.1 – ม.3

เด็กหญิงปณิตา ราชรี

นายวิชต
ิ วงศ์กาฬสินธุ์

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

44

การแข่งขัน“ศิลป์สร้างสรรค์”ม.4 – ม.6

นายณัฐวุฒิ อุทม
ุ มา

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

94

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

45

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 – ม.3

เด็กชายพีรดนย์ พรมเมือง

นายวิชต
ิ วงศ์กาฬสินธุ์

97

ทอง

ชนะเลิศ

46

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6

นายรุง่ ธรรม ปราบไพริน

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 – ม.6

นายบุศดินทร์ ไชยนา

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

96

ทอง

ชนะเลิศ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.1 – ม.3

เด็กชายธนกฤต โสทนา

นายวิชต
ิ วงศ์กาฬสินธุ์

95

ทอง

ชนะเลิศ

48

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.4 – ม.6

นายวีรปัฐน์ พลชัย

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

50

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1 – ม.3

เด็กหญิง เจนจิรา หลิมเจริญ

นายวิชต
ิ วงศ์กาฬสินธุ์

84

ทอง

6

51

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4 – ม.6

นายศุภกิจ ทาความชอบ

นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล

97

ทอง

ชนะเลิศ

47
48

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

43

ตัวแทน

ตัวแทน

ตัวแทน

หน ้าที่ 8

ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

คะแนน ระดับ

อันดับ

52

การแข่งขันเดีย่ วระนาดทุม
้ ม.4 – ม.6

นายธนวัฒน์ กิม
่ วงศ์

นางวนิดา ชีพสมุทร

93.33

ทอง

ชนะเลิศ

53

การแข่งขันเดีย่ วฆ้องวงใหญ่ ม.4 – ม.6

นางสาวปัทมา สีเผือก

นางวนิดา ชีพสมุทร

88.67

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกนกวรรณ วังดู่

นางสาวเตือนใจ

94

ทอง

ชนะเลิศ

2. เด็กหญิงกรรณิการ์ เกตุสารี

ดวงรัตนพูนผล

3. นางสาวกัลย์สด
ุ า เล็กประสมวงศ์

นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล

4. นางสาวกาญจนา แป้ นอุดม

นายสีขริน โชติวรรณ

54

การเข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข ม.1 – ม.6

5. นางสาวขนิษฐา พัฒนกิจ

ศิลปะ-ดนตรี

6. เด็กหญิงชนณิกาญต์ สิทธิเวช
7. เด็กชายณัฐพงศ์ ห้อมา
8. เด็กหญิงทิฆมั พร สวนกลับ
9. เด็กชายธนพฤทธ์ สวัสดิว์ งศ์วช
ิ า
10. นายธนภณ สาคเรศ
11. นายธนวัฒน์ กิม
่ วงศ์
12. เด็กชายธนวิชญ์ คาสุข
13. เด็กชายธนาคาร ผ่องสุวรรณ
14. เด็กชายธนิตพงศ์ ปะติทานะโถ
15. นางสาวธฤตวัน ยังโหมด
16. เด็กชายธัชพล ไชยเบ้า
17. เด็กหญิงนลินธรณ์ อภิรฐั จิรวงค์
18. เด็กชายนัดที พลอยเอีย่ ม
19. นางสาวน้าทิพย์ ซิงซ์

หมำยเหตุ
ตัวแทน

ตัวแทน

หน ้าที่ 9

ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

คะแนน ระดับ

อันดับ

การเข่งขันวงดนตรีลก
ู ทุง่ ประเภททีม ข ม.1 – ม.6 (ต่อ)20. เด็กชายปรมัตถ์ คาแก่นแก้ว

54

ตัวแทน

21. นายปรมัทร์ สร้างผล
22. เด็กชายพชร ฤทธิล์ ือไกร
23. เด็กหญิงพรรณไพลิน ประจิม
ทิศ
24. เด็กหญิงพลอยชมพู วิเศษนอก
25. เด็กหญิงพลอยพรรณ ปริวฒ
ั น์
26. นายพลิศร บ่อเกิด
27. เด็กชายพีรยุทธ คงทรัพย์
28. นายพีระศักดิ ์ ปิ ดตามานัง
ิ ปะ-ดนตรี
ศล

29. เด็กหญิงวรรณษา มะโนใจ
30. เด็กหญิงวันวิสา จันทวรรณ
31. นายศุภเลิศ โพธิชยั
32. นายศุภโชติ มณีสก
ุ ใส
33. เด็กหญิงสุดารัตน์ พันอินจ่อง
์ น
34. เด็กชายสุรชัย ศักดิม
ั่
35. เด็กหญิงอรปรียา ต๊ะรังสี
36. นางสาวอุษณีย์ โคสันเทียะ
37. นายเกิดดิชยั สมานทอง
38. นายเจษฎากร ศรีคา
39. นายเดชาวัต ร่มเย็น
40. เด็กชายเอกชัย แย้มอ่อน

55

การขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.4 – ม.6

นายศุภโชติ มณีสข
ุ ใส

หมำยเหตุ

นางปัณณาสา ผลพฤกษา

82

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

หน ้าที่ 10

ลำดับ

กลุ่ม

รำยกำรแข่งขัน

นักเรียน

ครูผู้ควบคุม

56

การขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.1 – ม.3

เด็กหญิงอรปรียา ต๊ะรังสี

นางปัณณาสา ผลพฤกษา

57

การขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.4 – ม.6

นางสาวกาญจนา แป้ นอุดม

58

การขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4 – ม.6

59

60

ทอง

5

นางสาวเตือนใจ ดวงรัตนพูนผล

86

ทอง

ชนะเลิศ

นายนัทธพงศ์ สุรศัพท์

นายสิขริน โชติวรรณ

69

ทองแดง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4 – ม.6

นางสาวสิรีธร ศรีวบ
ิ ลู ย์

นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล

82.16

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 – ม.3

เด็กหญิงนลินธรณ์ อภิรฐั จิรวงศ์

นายสิขริน โชติวรรณ

74.66

เงิน

6

นายพลิศร บ่อเกิด

นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล

83.5

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล

71.33

เงิน

4

นางอัษฎา จรัญชล

94.67

ทอง

ชนะเลิศ

ประเภทชาย ม. 4 – ม.6

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม. 4
นางสาวอุษณีย์ โคสันเทียะ
– ม.6

62

1. นางสาวน้าฝน โพธิศ์ รี

ศิลปะ-นาฏศิลป์

2. นางสาวปภัสร์จริ า เลิศสิรภ
ิ ัสร์

63

อันดับ

80.33

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

61

คะแนน ระดับ

3. นางสาวพรชนก พิทกั ษ์ โกศล
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ม. 4 – ม.6

4. นางสาวพิมพ์วารี แย้มชุมพร
5. นางสาวมณิสรา โคตรโยธา
6. นางสาวสุดารัตน์ เกตุหนองพ้อ
7. นางสาวเกศมณี ย์ พิทกั ษ์ ตติวงศ์

หมำยเหตุ

ตัวแทน

ตัวแทน

