สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ สพป. ราชบุรี เขต ๒
ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง ๔ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤศจิกายน 2562
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปวริศา ทรัพย์มา

1. นางนัยนา วงศ์ยศสิรโิ สภา

2

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงพรนภา แซ่ตัน

1. นางพรรษา ขันธ์เครือ

3

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)
ป.1-ป.3

81

ทอง

4

1. เด็กหญิงนวพร เง็กคร้อย

1. นางนัยนา วงศ์ยศสิรโิ สภา

4

ภาษาไทย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.
4-ป.6

81

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงคุณุตตรา ทิพย์อุทัย

1. นางสาวปรารถนา มะลิทอง

5

ภาษาไทย

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.
6

91

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธีราพร สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวารีกานต์ ขาวผ่อง

1. นางจิราภร พงศ์ลักษณามา
2. นางสาวปรารถนา มะลิทอง

6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐพล อายุยงค์

1. นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

7

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

95

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงปวริศา ชลศฤงคาร

1. นางสาวฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล

8

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายรณกร พูลทวีสิน

1. นางสาวปัทมา คล้าเจริญ

9

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

84

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายพิตตินันท์ เชี่ยวชาญอภิกุล

1. นางสาวปัทมา คล้าเจริญ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณญาดา ฉิมฉลอง
2. เด็กชายธณกร รัตนสิริวัฒนกุล
3. เด็กหญิงวรรณวนัช รัตนสิริวัฒนกุล

1. นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

10 วิทยาศาสตร์

11 วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4ป.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐภัทร อายุยงค์
2. เด็กชายนนทกร วงษ์สนิท
3. เด็กหญิงลักษณ์ธิดา จันทราภรณ์

1. นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

12 วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ป.4-ป.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงจิดาภา ละเลิศ
2. เด็กหญิงณาณา จันทร์อนันต์
3. เด็กหญิงบุญญาพร ชื่นใจ

1. นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ
2. นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล

13 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

90

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกชกร หอมสตาร์
1. นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา นูมหันต์
2. นางสาวรุ่งอรุณ ประดิษฐ์กุล
3. เด็กหญิงศิรประภา นาคนารี
4. เด็กหญิงอัมภิภา ฤทธิเดช
5. เด็กหญิงเบญจภัสก์ กาญจนภิบาลไชย

14 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

86

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงเขมจิรา ไผทฉันท์

1. นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์

15 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์

1. นางสาวพนิดา นิ่มนุช
2. นางสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

16 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

85

ทอง

7

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แย้มส้ารวล
2. เด็กชายเตชินท์ เรืองจินดา

1. นางสาวพนิดา นิ่มนุช
2. นางสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

17 สุขศึกษา และพล การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ศึกษา

85

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กชายสุกฤษฏิ์ อุสาหะ
2. เด็กหญิงโสภิตา ยินดี

1. นายธนิต สุวรรณลักษณ์
2. นางสาววิสุดา ขวาวอ่อน

18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

86

ทอง

4

1. เด็กหญิงแก้วใจ เพียรกิจ

1. นางสาวศุภรัตน์ นวนค้า

19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

77

เงิน

9

1. เด็กหญิงศตายุ อ่าวสุคนธ์

1. นางสาวศุภรัตน์ นวนค้า

20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงณัฐวรา ค้าเอก
2. เด็กชายธนกร บุญมา

1. นางพรรณทิพย์ ยิมประเสริฐ
2. นางสาวศุภรัตน์ นวนค้า

21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงธัญยธรณ์ ศรีสุข
2. เด็กชายสรรเสริญ จันมา
3. เด็กชายอนาวิน พิณพาทย์

1. นางพรรณทิพย์ ยิมประเสริฐ
2. นางสาวศุภรัตน์ นวนค้า

22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

89

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กชายณัฏฐพล สุทธิธรรมศิริ
2. เด็กชายณัฐกร พันธุ์รัศมีทอง
3. เด็กชายต้นกล้า สกุลสัตตบุษย์

1. นางพรรณทิพย์ ยิมประเสริฐ
2. นางสาวศุภรัตน์ นวนค้า

23 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

24 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

92.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

25 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ป.1-ป.6

90.6

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ป.1-ป.3

97.2

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณิชา อินทร์จันทร์

1. นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย

27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ป.4-ป.6

94.8

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงภัสธนมนท์ เจริญอัครพัฐ

1. นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น

28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

86.5

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงกานต์วารีย์ ดนัยชื่นกมล

1. นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย

29 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การแข่งขันการท้าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกมลชนก ภักดี
2. เด็กหญิงมัณนิกา ไทรพวงโพธิ์
3. เด็กหญิงสลิลลา ลีลาเฉลิมพล

1. นางสาวปรารถนา มะลิทอง
2. นางพรรษา ขันธ์เครือ

30 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3

85.25

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงนัทธมน สุภาพละ
2. เด็กหญิงลภัสรดา จ้าปาค้า

1. นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
2. นางสาวพนิดา กิจเจริญ

31 คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน้าเสนอ (Presentation)
ป.4-ป.6

89

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงศาสตราพิชญา นันทสิริศิลป์
2. เด็กหญิงอนุธิดา เพ็ชรทอง

1. นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
2. นางสาวพนิดา กิจเจริญ

32 การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ป.4-ป.6

96

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณภัทร อยู่เย็น
2. เด็กชายธีรเมธ สกุณา
3. เด็กหญิงรัฐพร นุชล้ายอง

1. นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
2. นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค

33 ปฐมวัย

การปั้นดินน้ามัน ปฐมวัย

96.25

ทอง

6

1. เด็กชายกษิดิ์เกช น่วมเงิน
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ หรั่งช้าง
3. เด็กหญิงเทวภัทร เพ็ชรหงษ์

1. นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
2. นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม

34 ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

88

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กชายก้องกฤษณ์ติภูมิ สหพิบูลย์ชัย
2. เด็กหญิงจิดาภา บุญสูง
3. เด็กหญิงจิรภา สุนทร

1. นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
2. นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤศจิกายน 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
ลาดับ

หมวดหมู่

รายการ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

2

ภาษาไทย

3

คะแนน เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

84.49

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงชลิษา รัตนโภคากุล

1. นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ)
ม.1-ม.3

80

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงกรองทอง ศิริเรือง

1. นางกังสดาล เกียรติศิริ

ภาษาไทย

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

82.4

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงประภาศิริ ทองอิ่ม
2. เด็กหญิงพิชญา แก้วสกุล

1. นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
2. นางกังสดาล เกียรติศิริ

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

64.5 ทองแดง

5

1. เด็กชายอภิชาติ รักจรรยาบรรณ

1. นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร

5

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

44

เข้าร่วม

12

1. เด็กชายโภคิน อ้นพันธุ์

1. นางวรรณวลี อารมย์สุขโข

6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

82

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กชายณัชพล สิทธิสาร
2. เด็กชายธชภัค วงษาโรจน์
3. เด็กหญิงวรัญญา ทองค้า

1. นายประวิทย์ นพรัตน์
2. นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

7

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.1-ม.3

60

ทองแดง

11

1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์สนิท
2. เด็กหญิงศิรินภา พราวพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงแพรววนิต ช่องวารินทร์

1. นายประวิทย์ นพรัตน์
2. นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

8

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ ประดิษฐ์
ม.1-ม.3

89.5

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายวรเมธ สมถวิล
2. เด็กชายวันชนะ อิ่มทรัพย์
3. เด็กชายศุภกานต์ กิมน้อย

1. นายประวิทย์ นพรัตน์
2. นายบุญลาภ กลิ่นอุบล

9

วิทยาศาสตร์

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

93.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ จิตธรรมพงศ์
2. เด็กหญิงศลิษา ฉมาเมธากุล
3. เด็กหญิงเมธาวี มณีศรี

1. นายประวิทย์ นพรัตน์
2. นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์

10 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

86.6

ทอง

7

1. เด็กหญิงกชกร นกแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา ศิรริ ัตน์
3. เด็กหญิงอลิสลา วอนเพียร
4. เด็กหญิงอารีรัตน์ ล้อเธียรประทาน
5. เด็กหญิงแพรววลี ทองล่า

1. นางสาวพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร
2. นางสาวอลิสา กุดาศรี

11 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

84

ทอง

4

1. เด็กหญิงธนวันต์ ประวัติเจริญวิทย์

1. นางธิชญา จิตต์เจริญ

12 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

84

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กชายจักรพันธ์ แสงใหญ่
2. เด็กหญิงวลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล

1. นางประไพ แก้วจีน
2. นางธิชญา จิตต์เจริญ

13 สุขศึกษา และพล การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ศึกษา

63

ทองแดง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงศิรประภา สุนทร
2. เด็กหญิงเบญอาภา โสภา

1. นายวรา ขันธ์เครือ
2. นายสมชาย ล่าทา

14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

78

เงิน

8

1. เด็กหญิงอัญชิษฐา เอดาสัย

1. นายพรพจน์ ภูสี

15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

89

ทอง

4

1. เด็กชายหิรัญ เปลี่ยนพุ่ม

1. นายพรพจน์ ภูสี

16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

79

เงิน

5

1. เด็กหญิงแพรวา ถิรจรัสปรีดา

1. นายพรพจน์ ภูสี

17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

89

ทอง

4

1. เด็กชายสิปปกร ลายจ้าปา

1. นายพรพจน์ ภูสี

18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

72

เงิน

19 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

-1

-

20 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

78

เงิน

21 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

84.3

ทอง

22 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

-1

-

23 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

96

ทอง

24 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

81

25 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.1-ม.3

26 ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3

27 ศิลปะ-ดนตรี

13

1. เด็กหญิงศิริพรรษา อาโป

1. นายพรพจน์ ภูสี

1. เด็กชายพุฒิเมธ ปรีชานุมาศ

1. นายพัฒนา ูธูปหอม

6

1. เด็กหญิงดาราพร พงศ์สุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กชายพุฒิเมธ ปรีชานุมาศ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

1. เด็กหญิงดาราพร พงศ์สุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงพิชชากร แหลมแจง

1. นายพัฒนา ธูปหอม

90.66

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ

1. นายพัฒนา ธูปหอม

81

ทอง

4

1. เด็กหญิงปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์

1. นายพัฒนา ธูปหอม

การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) 95.4
ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายจิรายุ ยิ่งอนุรักษ์วงค์
2. เด็กหญิงณัฐชยา กระแสโสม
3. เด็กหญิงณัฐชา ช่วยชูเชิด
4. เด็กหญิงณัฐธิดา วันนิยม
5. เด็กชายปฏิพล สุขสา
6. เด็กชายปรเมศวร์ นาคขะโหนง
7. เด็กหญิงมนธิสา กาญจนฉายา
8. เด็กหญิงมัลลิกา สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงลภัสรดา จิตรานนท์
10. เด็กหญิงสิทธิสินี ม่วงเจริญ

1. นายพัฒนา ธูปหอม
2. นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล
3. นางสาวสุธีรา เตียมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์

11. เด็กหญิงอัลทาช่า สกุลณา
12. เด็กหญิงอุไรพร แดงสี
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3

75.8

เงิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

85

ทอง

30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

87.4

31 การงานอาชีพ

87

การแข่งขันท้าอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงพัชรเนตร ชื่นจ้ารัส

1. นางสาวโชคสกุล ปานดี

4

1. เด็กชายเลอมาน แก้วเงิน

1. Mrs.DINA SALOMON

ทอง

8

1. เด็กหญิงกรณ์พิชชา บุตรธรรม
2. เด็กหญิงภัคญาดา วงษ์แก้ว

1. นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์
2. นางสาววนิดา จันทร์งาม

ทอง

4

1. เด็กหญิงชลธิชา แหยมแก้ว
1. นางสุรีพร อินทรธนี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ประทักษ์กุลวงศา 2. นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
3. เด็กหญิงนิชานันท์ ห้วยหงษ์ทอง

