
ผลการประกวด/แข่งขันผลงานของครูประถมศึกษา ตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

  
 

ที# สพท. ชื#อ - สกุล โรงเรียน 

1 สพป. (สพม.17) ดร.ววิฒัน์  เพชรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 

 
             

 

ผลการประกวด/แข่งขันผลงานของครูมัธยมศึกษา ตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

 

 

ที# สพท. ชื#อ - สกุล โรงเรียน 

1 สพม. 7 นางสาวนิตยา  อ่อนสวา่ง โรงเรียนอรัญประเทศ 

2 สพม. 6 นางเพญ็ประภา  หร่ายเจริญ  โรงเรียนดดัดรุณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ผลการประกวด/แข่งขันผลงานโรงเรียนประถมศึกษา  ตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร 

  
  

ที# สพท. โรงเรียน 

1 สพป.(สพม.17) โรงเรียนสฤษดิเดช 

 
 
 

ผลการประกวด/แข่งขันผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพเทพมหานคร 

 

ที# สพท. โรงเรียน 

1 สพม. 1 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

2 สพม. 18 โรงเรียนชลกลัยานุกลู 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวด/แข่งขนัผลงานนักเรียนตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร   (ระดับชั-นประถมศึกษา) 
 

 

ชื#อกจิกรรม 

 

ชื#อ-สกุล 

 

โรงเรียน 

 

สพม. 

 

 

หมายเหตุ 

1.การนาํเสนอกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ 
(CAS : Creativity, Action, Service)   

1. ด.ญ.ชุติมณฑน์  นุ่นเซ่ง 
2. ด.ญ.ณัญทิชา  ปิE นเกษม 
3. กิตตินนัท ์ ตนัสกุลลาภ 

พร้านิลวชัระ 6  

2. การนาํเสนอทฤษฎีความรู้ 
(Theory of Knowledge :TOK)   

1.ด.ญ.อรปรียา  มานาศกัดิQ ศิริกุล 
2.ด.ญ.ศศิภา  โล่ห์จินดา 

อนุบาลสามเสน
วทิยาลยั 

1  

3. การเขียนความเรียงขัSนสูง  

(Extended-Essay : EE)   

    

     3.1  ภาษาไทย ด.ญ.ปภาวรินท ์ สวนสุวรรณ อนุบาลพนสั
ศึกษาลยั 

18  

     3.2  ภาษาองักฤษ ด.ญ.ณฏัฐนิชา  ช่วยคุม้ สฤษดิเดช 17  
4. การนาํเสนอผลงานโลกศึกษา  

(Global Education : GE)   

1.ด.ญ.จุฑาทิพย ์ สอนจนัทร์ 
2.ด.ญ.กมลลกัษณ์  บุญผอ่ง 
3.ด.ช.พงศธร  เมืองแกว้ 

อนุบาลพนสั
ศึกษาลยั 

18  

5.การใชภ้าษาต่างประเทศเพืEอการสืEอสาร โดย
ใชเ้ครืEองมือสืEอสาร/เทคโนโลยใีนการโตต้อบ  

 

    

    5.1 ภาษาองักฤษ ไม่มีการแข่งขนั - -  
   5.2 ภาษาต่างประเทศทีE 2 ไม่มีการแข่งขนั - -  
6.  การเล่าเรืEองดว้ยภาพถ่าย (Photo  Essay) ไม่มีการแข่งขนั - -  
7. การผลิตสืEอผสมเพืEอนาํเสนอการรณรงค ์ 
การแกปั้ญหาและพฒันาสังคม  

1. ด.ช.ภูริญ  ประชุมชน 
2. ด.ช.สิรภทัร  ลิSนประเสิรฐ 
3. ด.ช.พีรวสั  ประเสริฐ 

วดัดอนทอง 6  

 
8. การแสดงวงดนตรีไทยประยกุต ์
 

1.ด.ญ. ณฐัลดา  บรรจง 
2.ด.ญ. ณฐัวรรณ  รอดประดิษฐ ์
3.ด.ญ.ธนาภรณ์  ยองใย 
4.ด.ญ. บุญฑิตา  ร่งุสวา่ง 
5.ด.ญ.พีระดา  มองขนุทด 
6.ด.ญ.บุษบายธุ  ตนัฮะเส็ง 
7.ด.ช..จิรายทุธ  เปรมปรี 

วดัดอนทอง 6  



 
 

-2- 
 

 
 

ชื#อกจิกรรม 

 

ชื#อ-สกุล 

 

โรงเรียน 

 

สพม. 

 

 

หมายเหตุ 

9. เกมคอมพิวเตอร์     
     9.1  แข่งขนัเกมคอมพิวเตอร์ ด.ช.ทิวากร  หีดมัEน อนุบาลชลบุรี 18  
     9.2  สร้างเกมคอมพิวเตอร์ ไม่มีการแข่งขนั - -  
10. การนาํเสนอโครงงานผา่นระบบ internet 
     (Web – Based  Project) 

    

     10.1  ภาษาไทย 1. ด.ญ.ธีมาพร  บุษบงก์ 
2. ด.ญ.ภทัรวดี  จาํเหม 
3. ด.ญ.ศศิธร  กรุดเงิน 

วดัดอนทอง 6  

10.2  ภาษาองักฤษ 
ไม่มีการแข่งขนั - -  

11. การแสดงละครสัSนสร้างสรรคส์ังคม 1.ด.ญ. นทสรวง  เดือนแจง้รัมย ์
2.ด.ญ.ธญัญลกัษณ์  อินทรศิริ   
3.ด.ญ.มุกจรินทร์  แตงโสภา 
4.ด.ช.ภาคพล  โปรเทียน 
5.ด.ช.ชนวีร์  สัมฤทธ์ 

พญาไทย 1  

12. การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค ์
      12.1  ภาษาไทย 
      12.2  ภาษาองักฤษ 

 
ด.ช.นราธิป  พิมพโ์สม 

 
อนุบาลพนสั

ศึกษาลยั 

 
18 

 

ด.ญ.สิปาง   พลอยศิริ สฤษดิเดช 17  
 
 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวด/แข่งขนัผลงานนักเรียนตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร (ระดับชั-นมธัยมศึกษาตอนต้น) 
 
 

 

ชื#อกจิกรรม 

 

ชื#อ-สกุล 

 

โรงเรียน 

 

สพม. 

 

 

หมายเหตุ 

1.การนาํเสนอกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ 
(CAS : Creativity, Action, Service)   

1.ด.ญ.รพีพร  นอ้ยนาง 
2.ด.ญ.อิสรีย ์ บุญกรด 
3.ด.ญ.ธญัญา  โซ๊ะลี 

นวมินทราชินู
ทิศเตรียม

อุดมศึกษานอ้ม
เกลา้ 

2  

2. การนาํเสนอทฤษฎีความรู้ 
(Theory of Knowledge :TOK)   

1.ด.ช.ปรินกร  บาํรุงวงษ ์
2.ด.ญ.ใกลรุ่้ง  มูลจนัทร์ 

นครนายก
วทิยาคม 

7  

3. การเขียนความเรียงขัSนสูง  

(Extended-Essay : EE)   

    

     3.1  ภาษาไทย ด.ญ.อวภาส์   สุวรรณพิทกัษ ์ วดัป่าประดู่ 18  
     3.2  ภาษาองักฤษ ด.ญ.ณัฐทิชา  วริิยาทรพนัธ์ุ ชลกนัยานุกลู 18  
4. การนาํเสนอผลงานโลกศึกษา  

(Global Education : GE)   

1.ด.ญ.จุฑาทิพย ์ รุ่งอุทยัถาวรสุข 
2.ด.ญ.นทัธิญา  ชูสิน 
3.ด.ญ.ขวญัมนสั  ฉายอรุณ 

สตรี
สมุทรปราการ 

6  

5.การใชภ้าษาต่างประเทศเพืEอการสืEอสาร โดย
ใชเ้ครืEองมือสืEอสาร/เทคโนโลยใีนการโตต้อบ  

 

    

    5.1 ภาษาองักฤษ ด.ช.พสิษฐ ์ พิทกัษสุ์ธีพงศ ์ เบญจมราชูทิศฯ 17  
   5.2 ภาษาต่างประเทศทีE 2 ไม่มีการแข่งขนั - -  
6.  การเล่าเรืEองดว้ยภาพถ่าย (Photo  Essay) ด.ช.ศิริชยั  ปรีชาหาญ นครนายก

วทิยาคม 
7  

7. การผลิตสืEอผสมเพืEอนาํเสนอการรณรงค ์ 
การแกปั้ญหาและพฒันาสังคม  

1.ดช.อทิเมท  เทียมสะอาด 
2.ดช.อิสรียะ  ดีวะกุล 
3.ดช.วสินฐพ์ล  องัศวโกวทิกรณ์ 

สามเสน
วทิยาลยั 

1  

 
 
 
 
 



-2- 
 

 

ชื#อกจิกรรม 

 

ชื#อ-สกุล 

 

โรงเรียน 

 

สพม. 

 

 

หมายเหตุ 

8. การแสดงวงดนตรีไทยประยกุต ์ 1.น.ส.สุภาวดี  ยางสูงเนิน   
2.น.ส.มนตธิ์ดา  เกศวพิทกัษ ์  
3.นายธนาธิป  รัตนวงษ ์  
4.นายคศิษฐศ์กัดิQ   จิตตรง    
5.นายพงศธร  ทิมนาค 
6.นายชยัฤทธิQ   พรรณนา   
7.นายธนากร  เล็กเลาคม 

วดัป่าประดู่ 18  

9. เกมคอมพิวเตอร์     
     9.1  แข่งขนัเกมคอมพิวเตอร์ ด.ญ.วภิาณี  พลอยจิระชบั สตรี

สมุทรปราการ 
6  

     9.2  สร้างเกมคอมพิวเตอร์ ด.ญ.จินตจุ์ฑา  โพชสาลี 
ด.ญ.อุนนดา  วฑูิรรัตน์ 

นวมินทราชูทิศ 
เบญจมราชาลยั 

2  

10. การนาํเสนอโครงงานผา่นระบบ internet 
     (Web – Based  Project) 

    

     10.1  ภาษาไทย ไม่มีการแข่งขนั - -  

10.2  ภาษาองักฤษ 
1.น.สกมลลกัษณ์  วงษเ์ลิศฟ้า 
2.นางสาววรางคก์ุล  รุ่งราม   
3.นางสาวอินทิรา  วจิิตรสุข 

ตราษตระการ
คุณ 

17  

11. การแสดงละครสัSนสร้างสรรคส์ังคม 
1.น.ส.มยรุกาญจน์  ฉตัรเงิน 
2.น.ส.มณีพรรณ  แซ่ตัsน 
3.นางสาวพิชญธิดา กุลชล 
4.น.สพลัลภา  บาํรุงศาสตร์ 
5.น.ส.ธชธร  ประตงัถาโต 

ศรียานุสรณ์ 17  

12. การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค ์
      12.1  ภาษาไทย 
      12.2  ภาษาองักฤษ 

 
ด.ญ.ชญาณี  แหว้เพชร 

 
สิงห์สมุทร 

 
18 

 

ด.ญ.กาญจนาพร  แตพ้นัธ์ นวมินทราชินู
ทิศเตรียม
อุดมศึกษานอ้ม
เกลา้ 

2  

 



ผลการประกวด/แข่งขนัผลงานนักเรียนตัวแทนระดับประเทศ 

ของภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร (ระดับชั-นมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 
 

 

ชื#อกจิกรรม 

 

ชื#อ-สกุล 

 

โรงเรียน 

 

สพม. 

 

 

หมาย

เหตุ 

1.การนาํเสนอกิจกรรมสร้างสรรคป์ระโยชน์ 
(CAS : Creativity, Action, Service)   

1.หทยัรัตน์  เทศจนัทร์ 
2.นางสาวเกศกนก  ถนอมศกัดิQ  
3.นางสาวนิภาภรณ์  ลีลาศ 

แกลง “วทิยสถาวร” 18  

2. การนาํเสนอทฤษฎีความรู้ 
(Theory of Knowledge :TOK)   

1.นายปัญญา  เชาวนานิช 
2.นางสาวภมรภรณ์  ตนัเดีEยว 

นครนายกวทิยาคม 7  

3. การเขียนความเรียงขัSนสูง  

(Extended-Essay : EE)   

    

     3.1  ภาษาไทย น.ส.ปรียาภรณ์  รักกลาง สตรีวดัระฆงั 1  
     3.2  ภาษาองักฤษ น.ส.นนัทพร  คา้ผล ราชนนัทาจารยส์าม

เสนฯ 2 
1  

4. การนาํเสนอผลงานโลกศึกษา  
(Global Education : GE)   

1.นางสาวสริสา  ศรีสวสัดิQ   
2.นางสาวสุพิชญ ์ ยายอ้ย 
3.นางสาวนภสร  มงคลสวสัดิQ  

พนสัพิทยาคาร 18  

5.การใชภ้าษาต่างประเทศเพืEอการสืEอสาร 
โดยใชเ้ครืEองมือสืEอสาร/เทคโนโลยใีนการ
โตต้อบ  

 

    

    5.1 ภาษาองักฤษ นายธนกร  ปลัEงพงษพ์นัธ์ มธัยมวดันายโรง 1  
   5.2 ภาษาต่างประเทศทีE 2 
  -  จีน 
  - ญีEปุ่น 
  - ฝรัEงเศษ 

 
นางสาวธนัยารัตน์  คลายแสง 

 
ระยองวทิยาคม 

 
18 

 

นางสาวนิชาภทัร  ทองวนิชนพคุณ ชลกนัยานุกลู 18  

นายพิสิษฐ ์ สุริยะ นครนายกวทิยาคม 7  

6.  การเล่าเรืEองดว้ยภาพถ่าย (Photo  Essay) นายธนกฤต  ไชยสมบติั บดินทร์เดชา 2 2  
7. การผลิตสืEอผสมเพืEอนาํเสนอการรณรงค ์ 
การแกปั้ญหาและพฒันาสังคม  

1.นางสาวเกศลี  ประทุมมี 
2.นางสาวพิชญสิ์นี  อาชาวงศ ์

นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษา

นอ้มเกลา้ 

1  
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ชื#อกจิกรรม 

 

ชื#อ-สกุล 

 

โรงเรียน 

 

สพม. 

 

 

หมาย

เหตุ 

8. การแสดงวงดนตรีไทยประยกุต ์ 1.น.ส.สุภาวดี  ยางสูงเนิน   
2.น.ส.มนตธิ์ดา  เกศวพิทกัษ ์  
3.นายธนาธิป  รัตนวงษ ์  
4.นายคศิษฐศ์กัดิQ   จิตตรง    
5.นายพงศธร  ทิมนาค 
6.นายชยัฤทธิQ   พรรณนา   
7.นายธนากร  เล็กเลาคม 

วดัป่าประดู่ 18  

9. เกมคอมพิวเตอร์ 
 

    

     9.1  แข่งขนัเกมคอมพิวเตอร์ นายชนินทรวฒิุ  กาลจกัร นวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลยั 

6  

     9.2  สร้างเกมคอมพิวเตอร์ 1.นายทินกฤต  งามดี 
2.นางสาวกลุธิดา  ดุษฎีวงษก์าํจร 

ระยองวทิยาคม 2  

10. การนาํเสนอโครงงานผา่นระบบ internet 
     (Web – Based  Project) 

    

     10.1  ภาษาไทย ไม่มีการแข่งขนั - -  

10.2  ภาษาองักฤษ 
 
1.นายสุรสิทธิQ   ประคุณหยัสิต 
2.นายชลกลู  ชลกิจปทานผล 
3.นางสาวเมทิรา  บรรลือเสนาะ 

 
มธัยมวดันายโรง 

 
1 

 

11. การแสดงละครสัSนสร้างสรรคส์ังคม 
1. น.ส.อรณี  ทิยาเวช 
2. น.ส.กนกวรรณ  จิตอาษา 
3. น.ส.สุนนัทา  คงยศ 
4. นายสรนยัษ ์ มะลิรัตน์ 
5. นายวนัชยั ธาดาเจริญ 

พนมสารคาม “พนม
อดุลวทิยา” 

6  

12. การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค ์
      12.1  ภาษาไทย 
      12.2  ภาษาองักฤษ 

 
นางสาวกฤติมา  ปิวถิะ 

 
วดัป่าประดู่ 
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นางสาววชิญาภรณ์  ลิSมประภากร สตรีวดัอปัสร
สวรรค ์

1  

 



 
 
 


