
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1] 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 ประจ าปีการศกึษา 2559 สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา 

ณ จังหวัดจันทบุรี 

ระหว่าง วันท่ี 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 

PISA ม.1-ม.3 

88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิริญญ ์ แสงชาติ 1. นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว 

2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 

83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงหทัยรดา  ชัยมงคล 1. นางพิมพา  วิริยปรมัตถ์ 

3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน

ท านองเสนาะ ม.4-ม.6 

88 ทอง 13 1. นางสาวอัญธิกา  ศักดาเดช 1. นายธวัชชัย  มีเปรม 

4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show)  

ม.4-ม.6 

81.4 ทอง 23 1. นางสาวขวัญจิรา  พนมวงศ์ 1. นายธนบดี  พงษ์แดง 

2. นางสาววรินกานต์  ศรีชมภู 2. นายวรรธนะ  ค าสอนทา 

3. นางสาวอัญชลี  สุขสวัสดิ์ไพศาล   

5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.

1-ม.3 

84 ทอง 17 1. เด็กชายคงณัฐ  วงษ์ศร ี 1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบ ารุง 

6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.

1-ม.6 

84.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ ์ ขันตี 

2.  เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว 

2. นายบรรชา  จันทร์ม่ัน 



ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

7 สุขศึกษา และพล

ศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกิรณา  ปรึกษาตน 1. นายพงษ์ศักดิ์  พันสุข 

2. เด็กหญิงญานิกา  บุญเกื้อหนุน 2. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ 

3. เด็กหญิงฐติิมา  หงษ์อ่อน 3. นางสาวแสงเทียน  วรชิน 

4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  วุฒิ 4. นางสาวกาญจนา  พรไพบูลย์

เด่น 

5. นายธนัช  อ่ าบุญ   

6. เด็กหญิงธนัชชา  แตงแก้ว   

10. เด็กหญิงรัตสิพร  หมอยาดี   

11. เด็กหญิงวิชญาพร  พิมเพราะ   

12. เด็กหญิงอติการต์  ศรีนิเทศ   

13. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสุวรรณ   

14. เด็กหญิงอรศินา  ด่อนแก้ว   

15. เด็กหญิงเปรมศิณี  ภิระบรรณ์   

8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ 

ภาษาจีน ม.1-ม.3 

90.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงณติยา  สิริพัชโรธรณ์ 1. นางสาวพิมนภา  โสภากุล 

9 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

การแข่งขันการจัดการค่ายพัก

แรม ม.1-ม.3 

88.53 ทอง 18 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวริม 1. นางสาวทิวาพร  วานิช 

2. เด็กชายชูโชค  ตั้งจิตรเจริญพร 2. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ 

3. เด็กชายธนภน  ทองสุทธิ์ 3. นายชาญวิทย์  พัฒนะราช 

4. เด็กชายนภสินธุ์  กรชี   

5. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วโม้   

6. เด็กชายวรพงษ์  กองมา   

7. เด็กชายหงสรถ  สวัสดีมูล   

8. เด็กชายเขมินทร์  ใจน้อย   



ล าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

10 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์

ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

80.2 ทอง 23 1. เด็กหญิงฐติาภา  ขุนทิพย์มาก 1. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา 

2. เด็กหญิงตรีรัตน ์ หนูขวัญแก้ว 2. นางระเบยีบ  สอนมาก 

3. เด็กหญิงเขมจิรา  ขอบอรัญ   

11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง

ดอกไม้ธูปเทยีนแพ ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท 1. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า 

2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม 2. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์ 

3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง 3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง 

4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์   

5. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วเสริม   

6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ   

12 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก

สด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

85.2 ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์อยู่ 1. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์ 

2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิการ 2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย 

3. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย   

13 การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก

สด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

85 ทอง 14 1. นางสาวทัณฑิกา  ศรีอ่อน 1. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย 

2. นางสาวอมรา  โตชะนก 2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์ 

3. นางสาวเสาวลักษณ์   ชาบัน   

14 การงานอาชีพ การแข่งขันการท าอาหารคาวจาน

เดียว (ประเภทข้าว) และอาหาร

หวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 

92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์ 1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง 

2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เเสงจั่น 2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า 

3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์   

    

 

 



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 

PISA ม.4-ม.6 

72.5 เงิน 23 1. นางสาวช่อทิพย์  พัฒนะกุลก าจร 1. นางสาวอินทิรา  แสงสุวรรณ 

16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-

ม.3 

79.7 เงิน 22 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ปิ่นทอง 1. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ ์

2. เด็กชายติณณภพ  ทับยัง 2. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง 

3. เด็กหญิงพิมพ์พนิต  พูลโภคัยกุล   

17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษา

ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

70 เงิน 11 1. นายธรรศ  ศุทธิรัตนะพันธ ์ 1. นางโกสุม  สมหวัง 

18 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม

การอ่าน ม.4-ม.6 

79.2 เงิน 20 1. นายธนัช  อ่ าบุญ 1. นางสาวณัฐวรินทร  ธารบุปผา 

2. นายนคร  ศิริมาศ 2. นางระเบยีบ  สอนมาก 

3. นางสาววาสิตา  เจริญผล   

19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

74.4 เงิน 10 1. นายรัชต์ธร  มากมูล 1. นางสาวจติตมาสฑ์   แจ้งใจ 

2. นางสาววริศรา  วนนุรักษ์สกุล 2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้ 

3. นางสาวสุชนา  ข าล าภู   

    

20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-

ม.6 

78 เงิน 9 1. นายทิพย  สุพจน์ 1. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้ 

2. นายธรรมวิทย์  เอ้ียวโพธิเงิน 2. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา 

3. นายโกมล  สมใจประเสริฐ   

21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.2 เงิน 25 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สัมมาเพ็ชรัตน์ 1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์ 

2. เด็กชายนเรศ  จันทร์สองศรี 

3. เด็กชายพิรพัฒน์  เฉลิมเกียรติพิกุล 

 

 



ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

22 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์

วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 

68.25 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรวินท ์ สามโพธิ์ศรี 1. นายทวีชัย  ปาอินทร์ 

2. เด็กหญิงกัลยรัตน ์ สินทวี 2. นายธวัชชัย  มีเปรม 

3. เด็กหญิงปาจรีย์  ปราณีชน   

23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

66.5 ทองแดง 17 1. นางสาวธณิฐตา  เอ่ียมสอาด 1. นางพิศมัย  ไกยสินธุ์ 

2. นางสาวลักขณา  จันทร์จ าเริญ 2. นางสาววิไลพร  วรนาม 

3. นางสาวโศภิษฐา  ธรรมลาภเจริญ   

24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

(Drawing) ม.1-ม.3 

67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงอัชฌาสรณ์  แพบรรยงค์ 1. นายสุรศักดิ์  รักสุย 

 


