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ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายภูวดล   พันธ์ุไม้ 
  

1. นางสาวพนิดา   ปราบโจร 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 7 1. นายเดชบดินทร์  ภักดีศรี 
  

1. นางสาวพนิดา    ปราบโจร 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรางค์สคุนธ์   ทองบาง 
  

1. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์ 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวนิชาภา   สุธรณี 
  

1. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรพีพร    บัวเกา 
  

1. นางสาวกาญจนา   ดาทอง 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤษติกา   วัฒนภราดร 
  

1. นางสาวกาญจนา  ดาทอง 
  

7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-
ม.3 

86.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงรัฐฉัตร   สวนอ่วม 
  

1. นางสาวสุพินดา   จุฑามาศ 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-
ม.6 

81.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวนัยน์ปพร   เตียววัฒนากร 
  

1. นางสาวสุพินดา   จุฑามาศ 
  



9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กหญิงศิริวรรณ   วงษ์สกุล 
  

1. นางจรูญศรี   จี้เพ็ชร ์
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวธัญญานุช   เหมือนเอ่ียม 
  

1. นางจรูญศร ี  จี้เพ็ชร ์
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) 
ม.1-ม.3 

0 เข้าร่วม  1. เด็กหญิงดิตยา   เดชภู 
2. เด็กหญิงสรัลชนา   พระพรหม 
  

1. นางสาวเกษณี   นาคเกิด 
2. นางสาววิลัยพร   มิตรชอบ 
  

12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 5 1. นางสาวรัตฎิยากร   ค าทา 
2. นางสาวอารยา   เทียนเล็ก 
  

1. นางสาวเกษณี   นาคเกิด 
2. นางสาวพนิดา   ปราบโจร 
  

13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิดาพร   ภูสิงขร 
2. เด็กหญิงสุชาฎา   เจริญเอง 
  

1. นางสาวเกษณี   นาคเกิด 
2. นางสาววิลัยพร   มิตรชอบ 
  

14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายสหรัฐ   คล้ายเมฆ 
  

1. นางสาวเกษณี   นาคเกิด 
  

15 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวรัญูญู  วงศ์ธรรมสถิต 
  

1. นายธวัชชัย   พนมวงศ์เกษม 
  

16 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 7 1. นายพงศกร  ฐานะโภคิน 
  

1. นายธวัชชัย  พนมวงศ์เกษม 
  

17 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก   จินดาฟอง 
2. เด็กหญิงรติรัตน์   นุ่มอ่อน 
3. เด็กชายสิรภพ   พนาเวชสันติ 
  

1. นางสาวปรายทิพย์   ถึงสุข 
2. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วมณี 
  



18 คณิตศาสตร ์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

67 ทองแดง 7 1. นายณัฐวัฒน์   กอพยัคฆินทร์ 
2. นางสาววรรณนิศา   วงค์อุดมโชค 
3. นางสาววิบูลลักษณ์   อรรถาเวช 
  

1. นางสมพร    เล้ารัตนอารีย์ 
2. นายพัฒนพงษ์   นามพิมพ์ 
  

19 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

41 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปิ่นกนก   ทรงศรีม่วง 
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   อ่อนสีดา 
  

1. นางสาวเทียนวรรณ   กระลาม 
  

20 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

42 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐวุฒิ   เสถียรเขต 
2. นายศิรสิทธ์ิ  ธนสรคุปต์ 
  

1. นางสาวเทียนวรรณ  กระลาม 
  

21 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวรพงศ์  ก าลังเสือ 
  

1. นางสาวเกศสินี   พวงมะลิ 
  

22 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 1. นางสาวเบญญาภา   พันธ์ุเสือทอง 
  

1. นางสาวเกศสินี  พวงมะลิ 
  

23 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพศวัต    เปรมจิตร 
2. เด็กชายอนุภาพ   ภาสกรหิรัญ 
  

1. นายธิชานนท์   ณ บางช้าง 
  

24 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวนภาลัย   ปัทมโยธิน 
  

1. นายธิชานนท์  ณ บางช้าง 
  

25 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    เมาะราษี 
  

1. นางสาววิจิตรา   สอนทะ 
  

26 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกนิษฐ   เทียมเมือง 
  

1. นางสาววิจิตรา  สอนทะ 
  



27 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายธีรกฤช   วัฒนมะโน 
  

1. นางสาวกัลยาณี  พูลทรัพย์ 
  

28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชวัลนุช   ปทุมมิน 
2. เด็กหญิงญาดา   ทองดี 
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์   แซ่อึ้ง 
  

1. นางอรสา   เรืองไรรัตนาโรจน์ 
2. นางสาวรัตติกาล   ฉิมพาลี 
  

29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 7 1. นายณิชากร    ธินนท์ 
2. นายวรเมธ    คงอ่อน 
3. นายเดชบดินทร์   ภักดีศรี 
  

1. นางสาวจารุรัตน์  แก้วรอด 
2. นางสาวจิรภา   นามนัย 
  

30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-
ม.3 

88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคร   แซ่เลี่ยง 
2. เด็กชายวิชญวัฒน์   หงสกุล 
3. เด็กหญิงสุชาฎา  เจริญเอง 
  

1. นางสาริณ ี  วังธนะรุ่งโรจน์ 
2. นางสาวพรรณิภา  กิจเอก 
  

31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-
ม.6 

84.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวณัฐธาร    ประจ าถ่ิน 
2. นางสาวณัฐรัตน์   สนธิพันธ์ 
3. นางสาวณิชาภัทร   พงษ์ทองเจริญ 
  

1. นางสาริณี   วังธนะรุ่งโรจน์ 
2. นางสาวพรรณิภา   กิจเอก 
  

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ 
ม.1-ม.3 

77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แช่มงาม 
2. เด็กชายบรรพรต   นิพันธ์โชติ 
3. เด็กชายแทนไทโทมัส   นวลวิมล 
  

1. นางสาวศศิธร   กาหลง 
2. นางสาวจารุรัตน์   แก้วรอด 
  

33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ 
ม.4-ม.6 

90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา   จิตต์สมสุข 
2. นายภัทรนรินท์   มากรักษ ์

1. นายคณิน   นาคะไพบูลย์ 
2. นางกนกศรี   นาคะไพบูลย์ 
  



3. นายเวลา   บุพผาเทพ 
  

34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.1-ม.3 

81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิษฐกานต์   ปราบผล 
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  กันจะนะ 
3. เด็กหญิงอนุสา   ตรียางกูล 
  

1. นางสาวน้ าตาล   โชติชื่น 
2. นางสาวสาวิตรี   ชนะพาล 
  

35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.4-ม.6 

85.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวจิราพัทร    ปิ่นทอง 
2. นางสาววศิณี   นันทวาณี 
3. นางสาววศิณี  ตรีสิทธ์ิ 
  

1. นางสาวจิรภา   นามนัย 
2. นางสาวศศิธร   กาหลง 
  

36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.
3 

-1 -  1. เด็กชายวัชรชัย   อาสาสุข 
2. เด็กชายอรุณโรจน์   อ่อนละมัน 
  

1. นายกฤษณพน   ทับประโคน 
2. นางสาวสาวิตรี  ชนะพาล 
  

37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.
6 

72.4 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายฐิตินันท์   ธัญญเจริญ 
2. นายมาวิน   สาทอง 
  

1. นายคณิน   นาคะไพบูลย์ 
2. นางสาวกนกศรี  นาคะไพบูลย์ 
  

38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อย
อิสระ ม.1-ม.3 

78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิดาภา    จี๊ดกล่ า 
2. เด็กชายสิทธิพงศ์   วรรธนะรุ่งโรจน์ 
  

1. นายกฤษณพน  ทับประโคน 
2. นายทศพร   ระงับภัย 
  

39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีแนบเนียน 
2. เด็กชายพนายุทธ  มาสอน 
  

1. นายทศพร  ระงับภัย 
2. นายกฤษณพน  ทับประโคน 
  

40 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.3 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราพร   นิยมปัทมะ 
2. เด็กหญิงญาดา   ศรีกุญชร 
3. เด็กหญิงทัชชกร    แปรสันเทียะ 

1. นางสาวไพลิน   ศรีมูล 
2. นางสาวพัชรา  กุสโร 
  



4. เด็กหญิงพรรภัทรษา   ทับสิน 
5. เด็กหญิงภวรัญ   ฉิมคล้าย 
  

41 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวจันทรจิรา  บุตรน้ าเพชร 
2. นางสาวณัฐติกา   มณีศร ี
3. นางสาวทิพย์วิมล   พูนศรีธนากูล 
4. นางสาวนภัสสร   พงษ์โชติ 
5. นางสาวฟ้าประทาน  มิ่งเติม 
  

1. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น 
2. นางสาววิมล   ทองผิว 
  

42 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายจักรพรรด์   กลิ่นวน 
2. เด็กหญิงณฐกมล    เกิดแสง 
3. เด็กหญิงธิดาพร   สาแย้ม 
4. เด็กชายวีรวัฒน์   ชาวดง 
5. เด็กหญิงศิรประภา   ประทอง 
  

1. นายพนา   ครุฑบุตร 
2. นางจันทนา   ฤทธิศาสตร์ 
  

43 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมชาญ   แก้วทับทิม 
2. นายฐิติศักด์ิ   พานิชการ 
3. นายนรากร    ดีพล 
4. นายบัญชา   หรุ่นทอง 
5. นายพุทธายะ   ก าเนิดศิริ 
  

1. นายพนา  ครุฑบุตร 
2. นางจันทนา  ฤทธิศาสตร์ 
  

44 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 6 1. นายกฤตภาส   ผาสุขทรัพย์ 
2. นายธีรพัฒน์   อิ่มเอิบ 
3. นายปฏิพล   สุวบุตร 
4. นายพีระกานต์   กุลฑา 

1. นางสาววรรณวิภา   ฉลาด 
2. นางสาวโยษิตา  วรลาภมงคล 
  



5. นายศักดา   พรหมในเมือง 
  

45 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตพัฒน์   ค าภาชาล ี
2. นายกฤษฎา  แก้วประดิษฐ์ 
3. นายกวินภพ  โพธ์ิเงิน 
4. นายกิตติศักด์ิ   พูลสมบัติ 
5. นายธีรพัฒน์  อิ่มเอิบ 
6. นางสาวนริชา   จ๊อกกว้ี 
7. นางสาวปราญชลี   ปวงงาม 
8. นายพงศ์พิศาล   วิเศษไตรรัตน์ 
9. นางสาวพิมพ์ชนก   ขันทะลี 
10. นางสาวภาวิมล    ธิราชรักษ ์
11. นายมนัสนันท์   เวียงสมุทร 
12. นางสาวรุ่งนภา   เหลืองพูล 
13. นางสาววธูศิริ   แซ่ลี้ 
14. นางสาววิสสุตา   มหานวล 
15. นางสาวศรีสมใจ   ศรีพลับ 
16. นางสาวศิริยาภรณ์   เสนารักษ ์
17. นางสาวอัญรัตน์   เทียนเล็ก 
18. นายอุดมศักด์ิ   ศรโีพธ์ิทองนาค 
19. นายเจษฎาภรณ์   พาณิชพิสิฐ 
20. นายเสฎฐวุฒิ   เทพสุวรรณ 
  

1. นางสาววรรณวิภา   ฉลาด 
2. นางสาววิมล  ทองผิว 
3. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น 
4. นางสาวไพลิน   ศรีมูล 
5. นางสาวพัชรา   กุสโร 
  

46 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญรอด  เปลี่ยนแปลก 
  

1. นายรัมม์   รัตน์วิจิตต์เวช 
  



47 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.67 ทอง 5 1. นางสาวพิชญธิดา   โมรานนท์ 
  

1. นายรัมม์  รัตน์วิจิตต์เวช 
  

48 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิพันธ์โชติ 
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีแนบเนียน 
  

1. นางสาวพัชรา  กุสโร 
2. นางสาววรรณวิภา  ฉลาด 
  

49 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาววันดี   มากค า 
2. เด็กชายสมบูรณ์   จรัสมงคลรัศม ี
  

1. นางสาววรรณวิภา  ฉลาด 
2. นายวัชรินทร์   ทิมเม่น 
  

50 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิภาพร  ภู่เทศ 
2. เด็กหญิงปภิญญา   ทองชุม 
  

1. นายธนสิทธ์ิ   ไพฑูรย์วงค์ 
2. นางโขมพัสต์   ศรีดุษฎ ิ
  

51 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวศิริพร   บูชาพันธ์ 
2. นางสาวอภิญญา   ทรัพย์ระเบียบ 
  

1. นางพรรณลักษณ ์ ศรีธนเศวต 
2. นางสาวรสริน  เอมรุจ ิ
  

52 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงจิ๊บ   ไชยเกษม 
  

1. นางสาวนิสิตา    เมธวราพร 
  

53 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   ตาลพร้า 
  

1. นางสาวฐนันญา   ปานน่ิม 
  

54 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายอัศวิน   ปานน่ิม 
  

1. นางสาวฐนันญา   ปานน่ิม 
  

55 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวสาริศา   เกตุงาม 
  

1. นางสาวฐนันญา   ปานน่ิม 
  



56 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ผิวอ่อน 
  

1. นางสิริเกษ   เผ่าสุวรรณ์ 
  

57 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายนฤเบศธ์   ราชแป้น 
  

1. นางสาวฐนันญา   ปานน่ิม 
  

58 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชยาภา    ใจชุ่ม 
  

1. นางสิริเกษ    เผ่าสุวรรณ์ 
  

59 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวปริศนา   ถ้ ากลาง 
  

1. นางสาวฐนันญา   ปานน่ิม 
  

60 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกวินทรา   กัสยประเสริฐ 
2. เด็กหญิงภัทรา   นุชบาง 
  

1. นางสิริเกษ  เผ่าสุวรรณ ์
2. นางสาวนิสิตา    เมธาวราพร 
  

61 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิตยา   ผลพฤกษา 
  

1. นางสาวนิสิตา   เมธาวราพร 
  

62 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายกิตติพัฒน์   สาวิสิทธ์ิ 
  

1. นางสาวฐนันญา   ปานน่ิม 
  

63 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายธิติ   ยอดเพชร 
  

1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ 
  

64 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายศักด์ิโชติ   รอดช้าง 
  

1. นายนิยม   สุขสกิจ 
  

65 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นายอธิป   นาสกุล 
  

1. นายนิยม   สุขสกิจ 
  

66 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล 
  

1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ 
  



67 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์ 
  

1. นายนิยม   สุขสกิจ 
  

68 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นายพัชรพล   รอดสน 
  

1. นายนิยม   สุขสกิจ 
  

69 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์ 
  

1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ 
  

70 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 -  1. นายวรายุทธ   จงกลกลาง 
  

1. นายนิยม   สุขสกิจ 
  

71 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณธิรา  สุขปรุง 
  

1. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ 
  

72 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายคุณคณุตม์   สุวดล 
2. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์ 
3. เด็กชายจิราวุฒิ   แตงอ่อน 
4. นายชัชวาล   ทดแทน 
5. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์ 
6. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์ 
7. เด็กชายธิติ   ยอดเพชร 
8. นายพัชรพล   รอดสน 
9. เด็กหญิงมณธิรา   สุขปรุง 
10. นายวรายุทธ   จงกลกลาง 
11. เด็กชายศักด์ิโชติ  รอดช้าง 
12. นายอธิป   นาสกุล 
  

1. นายนิยม   สุขสกิจ 
2. นางทิพวรรณ   สุขสกิจ 
  



73 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวกรรณิการ์   ดีพร้อม 
2. นางสาวกัลป์ชิญา   หีบแก้ว 
3. เด็กชายคุณคณุตม์  สุวดล 
4. เด็กชายจิรายุ   อุระอารีย์ 
5. เด็กชายจิราวุฒิ  แดงอ่อน 
6. เด็กหญิงชนิภา  ชุมพล ณ อยุธยา 
7. นายชัชวาล   ทดแทน 
8. เด็กชายชาญยุทธ   จันทรานนท์ 
9. เด็กชายดวงดี   สภาพักตร์ 
10. เด็กหญิงธารวาริน   จันทร์สืบแถว 
11. นางสาวธารารัตน์   บวบจิตต์ 
12. เด็กชายธิติ  ยอดเพชร 
13. นางสาวนฤมล   ท้าวพา 
14. เด็กชายผดุงพงษ์  ญาณนาม 
15. นางสาวพลอยทับทิม   พ่วงผาด 
16. นายพัชรพล   รอดสน 
17. เด็กหญิงวรรณรวี  เกษตรพล 
18. นางสาววริศรา  โพธิอรรถ 
19. เด็กชายศักด์ิโชติ  รอดช้าง 
20. นายอธิป  นาสกุล 
  

1. นายนิยม  สุขสกิจ 
2. นางทิพวรรณ  สุขสกิจ 
  

74 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายคณิศร   เหลืองรังสรรค ์
2. เด็กหญิงปฏิมาพร   พูลสบัติ 
3. เด็กชายภูริพรรธน์   แต้มทอง 
4. เด็กชายภูวไนย   ชาติมนตรี 
5. เด็กชายอัชฌา   สุธรรมมา 
  

1. นายราชันย์   ขุนทอง 
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง 
  



75 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายทรงสวัสด์ิ   เพ็ชรอุดม 
2. นายนวพล   ร่วมใจ 
3. นายภคพล   มีสงฆ ์
4. นายสหัสวรรษ   เนตรหนู 
  

1. นายชัยวัฒน์  พุมดวง 
2. นายราชันย์  ขุนทอง 
  

76 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงศิริวรรณ   วงษ์สกุล 
  

1. นายชัยวัฒน์   พุมดวง 
  

77 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
1-ม.3 

80.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  พูลสบัติ 
  

1. นายชันย์   ขุนทอง 
  

78 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรพิมล   วงษาวิลัย 
2. เด็กชายธงธนัน  จารุจันทร ์
3. เด็กชายธนดล   ใจมั่น 
4. เด็กหญิงธัญภัทร   มีพา 
5. เด็กชายนวพล  ค าจุมพล 
6. เด็กหญิงปิยะนุช   เเสนยานุภาพ
พงศ ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์   เกิดผล 
8. เด็กหญิงศรัญรัตน์  สีสุด 
9. เด็กชายศิรวุฒิ   นรสิงห์ 
10. เด็กหญิงสุรางคนา   เเตงบัว 
  

1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก 
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง 
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ 
  

79 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี 
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล 
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา 
4. นางสาวณิชาภัทร  ขุนทอง 
5. นายธีรภัทร  สร้อยสน 

1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก 
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง 
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ 
  



6. นายนรุตม์   ศิริเลข 
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ 
8. นางสาวสมฤทัย  ทองม้วน 
9. นายสหัสวัต   เน้ือทอง 
10. นางสาวออน   อานนท์ 
  

80 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกนกพรรณ   คล้ายดารา 
2. เด็กหญิงทิพานันท์   วิเศษสุมน 
3. เด็กหญิงนภัสสร   ดีพูล 
4. เด็กหญิงวรัญญา   ทองวิเชียร 
5. เด็กหญิงศรัญรัตน์   สีสุด 
6. เด็กหญิงศุภสุตา   จารุพรรณ 
7. เด็กหญิงอักษร   สุขีวาส 
8. เด็กหญิงเบญญาภา   สุขส าราญ 
  

1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก 
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง 
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ 
  

81 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองกนก  กะการดี 
2. นางสาวญาดา   โพธ์ิขวัญ 
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา 
4. นางสาวณิชาภัทร   ขุนทอง 
5. นางสาวธัญลักษณ์   เหล็กเพชร 
6. นางสาวประภาสิริ   ไทยสงฆ ์
7. นางสาวพัชรินทร์   นพข า 
8. นางสาวสมฤทัย   ทองล้วน 
9. นางสาวสุนิษา   พุฒทกิจ 
10. นางสาวออน   อานนท์ 
  

1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก 
2. นายชัยวัฒน์  พุมดวง 
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ 
  



82 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -  1. เด็กหญิงกนกพรรณ   คล้ายดารา 
2. เด็กหญิงทิพานันท์   วิเศษสุมน 
3. เด็กหญิงนภัสสร   ดีพูล 
4. เด็กหญิงวรัญญา   ทองวิเชียร 
5. เด็กหญิงศรัญรัตน์   สีสุด 
6. เด็กหญิงศุภสุตา   จารุพรรณ 
  

1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก 
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง 
  

83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.
1-ม.3 

74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิพร   แสงศิร ิ
  

1. นางสาววิมลเมธ   สีสุกไสย 
  

84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.
4-ม.6 

73 เงิน 9 1. นางสาวฉัตรพร   แตงอินทร์ 
  

1. Mrs.Wilma   Ngamsantivong 
  

85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวนัชพร   วรพันธ์ 
  

1. MissMary Ann  Melecio 
  

86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวภรภัทร   ทุมผล 
  

1. นางศศิธร  ระดม 
  

87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายวรพงศ์   ก าลังเสือ 
  

1. Ms. Flora Mae   Jainar 
  

88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวพิมพ์รภัส  เทียมสุวรรณ 
  

1. MissMary Winsome Ann  Satacera 
  

89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา   พารุ่ง 
2. เด็กหญิงฐิติมา   ไชยสุวรรณ 
3. เด็กชายนฤภัค   ทองพิทักษ์ 
4. เด็กหญิงปัทมพร   ท้าวพา 
5. เด็กหญิงสุพรรณษา   เฟ่ืองบุญ 
  

1. นางสาวมลิวัลย์   พลเสน 
  



90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายการัณย์   พ่วงเพ็ง 
2. นายนาราวินทร์    แจ่มอรุณ 
3. นางสาวบัณฑิตา   ส าเภาน้อย 
4. นางสาวปราถนา   ฮวดศรี 
5. นางสาววันดี  มากค า 
  

1. นางสาวพชรวรรณ   มณฑา 
  

91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   อ่อนศรี 
2. เด็กหญิงฑาริกา   เสรีภาพ 
  

1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม 
2. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง 
  

92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.83 เงิน 5 1. นางสาวขวัญอนงค์   นาคะไพบูลย์ 
2. นางสาวสาฐิณี   พ่ึงม้าย 
  

1. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง 
2. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม 
  

93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูมิพัฒน์   ระพีโชติวัฒน์ 
2. นายวชิรวิทย์   จ ารัสศร ี
  

1. นางสาวนพมาศ   อ่อนผึ้ง 
2. Mr.He   Zejie 
  

94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.16 เงิน 5 1. นางสาวฐิติพร   บุญเพชร์ 
2. นางสาวธัญญานุช   เหมือนเอ่ียม 
3. นายธีรภัทร์    เข็มวิจิตร์ 
4. นางสาววรัญญา   เทียมทัศน์ 
5. นางสาวอัจจิมา   แก้วผ่อง 
  

1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม 
2. MissCheng   Mingxin 
  

95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวนพเก้า   ชูกลิ่น 
  

1. นางสาวจารุวรรณ   จันหอม 
  



96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาดา  ราชกิจ 
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ   อาภากิตติคุณ 
  

1. นางสาวฐานิตดา    โดยด่วน 
  

97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวสโรชา   รุ่งเจริญศรีชัย 
  

1. นางศศิธร   ระดม 
  

98 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 46.81 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณภัทร   เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา 
2. นายณัฐพล   ปรากฏรัตน์ 
3. เด็กชายทรงวุฒิ  งามสมจิตร ์
4. เด็กชายธราดล   โพธ์ิคร้าม 
5. นายนนทพัทธ์  เขตต์นนท์ 
6. เด็กชายพิเชษฐไชย  คงคาหลวง 
7. เด็กชายศิรภัทร   พ่ึงบุญลือ 
8. เด็กหญิงสุภิญญา   พิมสอน 
  

1. นางพานทอง   พิมสอน 
2. นายอาทิตย์   แป้นสดใส 
  

99 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงชนานันท์    กลั่นสุคนธ์ 
2. เด็กหญิงณัฐวดี   ชื่นชมน้อย 
3. เด็กหญิงอุมาพร  ถวยสูงเนิน 
  

1. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี 
2. นางสาวเกษณี   นาคเกิด 
  

100 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวณัฐชา    วาร ี
2. นางสาวสุมลวดี   ประทุมเกตุ 
3. นางสาวเบญญาภา   พันธ์ุเสือทอง 
  

1. นายรณชัย   ญาติฉิมพลี 
2. นางกนกวรรณ   ตุรงคินานนท์ 
  

101 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์สง่เสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์   อ่อนเหลือ 
2. เด็กหญิงนมิดา   งามเกษม 

1. นางปิยพร   สุธรรมจรสั 
  



3. เด็กชายนุวัสตร์   รอดแย้ม 
  

102 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์สง่เสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 4 1. นายธีรพัฒน์   บงบุตร 
2. นางสาววิวรรณี   คลังพิมาย 
3. นางสาวสาวอลิสรา   เหล็กกล้า 
  

1. นางปิยพร   สุธรรมจรสั 
  

103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

70.75 เงิน 7 1. นายฐิตายุ  แสงแจ่ม 
2. นางสาวริญญารัตน์  ไพศาลภูดินันท์ 
  

1. นายยุทธนา  ศรีอ านาจ 
2. นายสุธี  ธนบดีศรีสุข 
  

104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.
4-ม.6 

62.5 ทองแดง 7 1. นายศุภชัย  ฉัตรมงคลรัตน์ 
2. นายสุพจน์  ตรีนนท์ 
  

1. นางนฎยกรณ์    ทวาสิโก 
2. นางสาวสกุลรัตน์  เหมทานนท์ 
  

105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.
4-ม.6 

42.75 เข้าร่วม 5 1. นายกันต์กวิน  ละออศร ี
2. นายกัมพล  ชุมใหญ ่
  

1. นายโสภณัส  แซ่ฝ้า 
2. นางนฎยกรณ์   ทวาสิโก 
  

106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.
1-ม.3 

66.25 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีระพงษ ์ กีรติพัฒนาพงษ์ 
2. เด็กชายธนกฤต  ด้านเนาลา 
3. เด็กชายยศวีร์  แก้วบ ารุง 
  

1. นางนฏยกรณ์  ทวาสิโก 
2. นายจิตติศักด์ิ  แวงค า 
  

107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.
4-ม.6 

66.75 ทองแดง 5 1. นายธนพล   มีสา 
2. นายปวเรศ   วิจิตรวรศาสตร ์
3. นางสาวอาภาณัฏฐ์  สาริกา 
  

1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี 
2. นางนฎยกรณ์  ทวาสิโก 
  



108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นายธนภูมิ   โสภณวส ุ
2. นางสาวศตนันท์   แสงบัว 
  

1. นายวรพงษ์   เถาว์ชาลี 
2. นางนฎยกรณ์   ทวาสิโก 
  

109 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวชนาภา   พวงมาลี 
2. นางสาววิจิตรา   อินทับทิม 
3. นายศราวุธ   รวมสูงเนิน 
  

1. นายฐิติพัฒน์   บวรศักด์ิโยธิน 
2. นางนฏยกรณ์   ทวาสิโก 
  

110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นิพันธ์โชติ 
2. เด็กหญิงณัฐชาวีร์   ร่มเย็น 
3. เด็กหญิงณัฐชุตา  สีแดง 
  

1. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร 
2. นางสาวอคศิ   อินทร์โต 
  

111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.65 ทอง 5 1. นายจตุพรสรวิชญ์   อังคุระนาวิน 
2. นายนครินทร์   จันทร์อินทร์ 
3. นางสาวอัจฉรา   สอนกลาง 
  

1. นางสาวอคศิ   อินทร์โต 
2. นางสาวเพชรรัตน์   พรหมจักร 
  

112 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.
6 

80 ทอง 6 1. นายชินวัตร   ปั้นจ้อย 
2. นายรัตนพงษ์   นิรตานนท์ 
3. นายอัษฎาเทพ   ธีรอุดมชัยกุล 
  

1. นายสิทธิพร  ประทีปแก้ว 
2. นางสาวอคศ ิ อินทร์โต 
  

113 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 -  1. นางสาวปาริชาติ   แช่มช้าง 
2. นายสหรัฐ  ลิ้มเจริญ 
3. นางสาวเบญจมาศ  อุดมประมวล 
  

1. นายสิทธิพร   ประทีปแก้ว 
  

 

 


