
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งข ัน 
โรงเรียนเบญจมราชร ังสฤษฎิ  สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร ังที 64 ประจําปีการศึกษา 2557 <ระด ับม ัธยมศึกษา> 
จ ังหว ัดนนทบุรี  
ระหว่าง ว ันที 17-19 เดือน ธ ันวาคม พ.ศ. 2557 

 

ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งข ันการอ่านเอาเรือง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ภาคกุล 
  

1. นางวราร ัตน์  นาวาร ัตน์ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งข ันการเขียนเรียงความและค ัดลายมือ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 1. เด็กหญิงปภาวรินทร ์ สุวรรณะ 
  

1. นางบําเพ็ญ  บูรณโกศล 
  

3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอ ันด ับที ๒ 1. เด็กหญิงปานชีว ัน  คําต่าย 
2. เด็กหญิงมาฌิตา  บุญมี 
3. เด็กชายศุภณัฐ  ประจวบลาภ 
  

1. นางอ ัญชล ี พ้นชั ว 
2. นางนุกูล  ส ันท ัดค้า 
  

4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.08 ทอง 8 1. นางสาวจิตฎาภา  เหมพิจิตร 
2. นายต ังปณิธาน  ญาณวโร 
3. นางสาววรรณภรณ์  ยศยิงยง 
  

1. นางนุกูล  ส ันท ัดค้า 
2. นางอ ัญชล ี พ้นชั ว 
  

5 คณิตศาสตร ์ การแข่งข ันอ ัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายฉัตริน  พวงท ับทิม 
  

1. นางวิเชียร  ข ันคํา 
  

6 วิทยาศาสตร ์ การแข่งข ันอ ัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอ ันด ับที ๑ 1. เด็กหญิงกานดา  เหลืองรุ่งวส ันต ์
2. เด็กหญิงนภ ัสสร  ศิริสุนทร 
3. เด็กหญิงบุญญาฎา  สิริพิชิตศุภผล 
  

1. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ ์
2. นางสาวฉัตรฐพร  ศิริว ัน 
  

7 วิทยาศาสตร ์ การแข่งข ันอ ัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอ ันด ับที ๑ 1. นางสาวชนกนันท ์ เจียรจรูญศร ี
2. นางสาวชนิกานต์  รอดสม 
3. นายศุภณัฐ  วิริยะไกรกุล 
  

1. นายว ัลลภ  กุลหิร ัณย์มณี 
2. นางสาววราภรณ์  สินศิร ิ
  

8 วิทยาศาสตร ์ การแข่งข ันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 1. นางสาวณัฐญา  ต ันสว ัสดิ 
2. นางสาวภ ัทรลภา  บุบผาชาต ิ
3. นายเอกกร  สุวรรณวงศ์ 
  

1. นายชูเชิด  พุทธเจริญ 
2. นายพรมนัส  ธนะกิจศิร ิ
  

9 ส ังคมศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกษมา  ประเสริฐ 
2. เด็กหญิงน ันทิพร  กวีช ัยสมบุญ 
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทองรวยจริง 
4. เด็กหญิงพีรดา  วิสุทธาจารย ์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พนาสนธิ 
  

1. นางชนกนันท ์ ท้วมละมูล 
2. นายวิน ัย  แถบทอง 
  



ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

10 ส ังคมศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.64 ทอง 35 1. นางสาวปิยะธิดา  สิริพิพ ัฒน์กุล 
2. นางสาวปิยาภรณ์  จินตนาร ัตนกุล 
3. นางสาววริษา  ท้วมละมูล 
4. นางสาวศห ัทยา  สุวรรณเนกข์ 
5. นางสาวสุจิตราภา  อิดอ่อน 
  

1. นางชนกนันท ์ ท้วมละมูล 
2. นางเยาวล ักษณ์  แถบทอง 
  

11 ส ังคมศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงชฎาร ัตน์  โชคพานิชศิร ิ
2. เด็กหญิงณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า 
3. เด็กหญิงมาริสา  สมมิตร 
4. เด็กหญิงวิศ ัลยา  เกตุตุ้ม 
5. เด็กหญิงศุภร ัตน์  จุลมิตร 
  

1. นางท ัศนีย ์ รุ่งสว่าง 
2. นางอุษา  โตศิร ิ
  

12 ส ังคมศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายครรชิต  เข็มทอง 
2. นางสาวธนัฐตา  ถนอมใช้ 
3. นางสาวนริสรา  พูนศรี 
4. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลเกษ 
5. นางสาวศุภาพิชญ์  เพ็งจ ันทร ์
  

1. นายอธิพ ันธ ์ ศรีรุ่งกาญจน์ 
2. นางวิชนี  จ ันทร์ประภา 
  

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันเดียวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวพรพรหม   ประคองวงค์ศรี 
  

1. นางกรก ันยา  กสิกรรม 
  

14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันเดียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐกิตต ์ อรุณเจริญ 
  

1. นางกรก ันยา  กสิกรรม 
  

15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันเดียวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นายท ัฐชาญรุจธ ์ โชคศิริขว ัญ 
  

1. นายยศวริศ  รุ่งสอาด 
  

16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 12 1. นายณัฐพงศ ์ รุ่งแสง 
2. นายธนร ัฐ  เลิศพุทธร ักษ์ 
3. นายธนาทร  จ ันทร 
4. นายปร ัชญา  ดุลยสิทธ ิ
5. นายภาณุพันธ ์ หงษ์ทอง 
6. นายศิษร  สุขใส 
  

1. นายธว ัชช ัย  นิติการ 
2. นายประกาศิต  บ ันเทิงจิตร 
3. นางกรก ันยา  กสิกรรม 
  

17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันข ับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒ ิ เพ็ชรฟู 
  

1. นายธว ัชช ัย  นิติการ 
  

18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันข ับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ญาณวโร 
  

1. นางกรก ันยา  กสิกรรม 
  

19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันข ับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. นางสาวมาริสา  โอฬารร ัตน์มณี 
  

1. นางกรก ันยา  กสิกรรม 
  

20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันข ับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 1. นายพัชรพล  ดีประเสริฐ 
  

1. นายธว ัชช ัย  นิติการ 
  



ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันข ับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒ ิ เพ็ชรฟู 
  

1. นายธว ัชช ัย  นิติการ 
  

22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดข ับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง 6 1. นายกฤษณะ  บุญมี 
2. นางสาวก ัญญ์วรา  ว ัฒนะเวชศ ักดิ 
3. นางสาวขว ัญกมล  ธนะพิรุฬห์ 
4. นายขุนพล  สมจิตร 
5. นายคมส ัน  เป้าเปียมทร ัพย ์
6. นายชูเกียรต ิ พุธร ักษา 
7. นางสาวณัฐกมล  โกสะรุทธะ 
8. นายณัฐนนท ์ รอดประสิทธ ์
9. นายณัฐนันท์  ต ันว ัฒนะ 
10. นายณัฐวุฒ ิ เพรชฟู 
11. นายธนกร  ทองมณี 
12. นางสาวธนท ัด  วรประสพ 
13. นายธนว ัฒน์  สรรพคุณ 
14. นางสาวธิดาร ัตน์  อนุวงษ์ 
15. นายธีรภ ัทร ์ ตุลาพันธ ์
16. นายนราธร  แซ่ก ัว 
17. นายปฏิมาภรณ์  แก่นต ัน 
18. นายปราณนต์  คล ังสุวรรณ 
19. นางสาวปิยฉัตร  จ ันทร์นอก 
20. นายปุณยว ัจน์  ปานหิร ัญ 
21. นางสาวพงลดา  ไชยทะเศษฐ์ 
22. นายพัชรพล  ดีประเสริฐ 
23. นางสาวพิชามญช์ุ  ประดิษฐ ิ
24. นายพีรพล  สร้อยถาวร 
25. นายพุฒิพงษ์  วิเชียรน้อย 
26. นางสาวภ ัทรก ันย์  ยิมศิร ิ
27. นางสาวภานิณี  ศิราร ัตน์ 
28. นางสาวมาริสา  โอฬารร ัตน์มณี 
29. นางสาวร ัญชนา  ม ังกรงาม 
30. นางสาววรรณวลี  ศรีมาลา 
31. นางสาวศศิภา  อ่วมพันธุ ์
32. นางสาวศุภร ัตติยา  รุ่งสอาด 
33. นางสาวส ัตตกมล  ปินปรีชาช ัย 
34. นางสาวสายนําผึง  ต ันส ันเทียะ 
35. นายสุนทร  ฉําสมบุญ 
36. นางสาวสุนารี  จอมคํา 
37. นางสาวอรวรรณ  อ๋องต ัว 
38. นางสาวอรอนงค์  เข็มทอง 
39. นายเจษฎา  แซ่เตีย 
40. นางสาวเสาวล ักษณ์  พงษ์ไม้ 
 
 
 
 
  

1. นางกรก ันยา  กสิกรรม 
2. นายยศวริศ  รุ่งสอาด 
3. นายณัฐพล  เผือกพูลผล 
4. นายธว ัชช ัย  นิติการ 
5. นายชัยพร  หิร ัญร ักษ์ 
6. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร 
7. นายธนานนท์  ร ักษาภ ักดี 
8. นายวีระศ ักด ิ หม่อมฤทธ ิ
  



ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งข ันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงกฤติญา  วราฐิติเดช 
2. เด็กหญิงดารณี  เอียมทร ัพย ์
3. เด็กชายธนว ัฒน์  โสภิพงษ์ 
4. เด็กชายนนทว ัฒน์  สมชือ 
5. เด็กชายปภังกร  เอ้งฉ้วน 
6. เด็กหญิงวชิรดา  ลิมปนะวรรณกุล 
7. เด็กหญิงศศิธร  กลินไม้ 
8. เด็กชายเอกพจน์  อีม ัย 
  

1. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา 
2. นายวีระศ ักด ิ หม่อมฤทธ ิ
3. นางสาวพิมพ์วดี  จ ันทรโกศล 
  

24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งข ันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นายกฤษดา  เถกิงเกียรต ิ
2. นางสาวชลิตา  คําศิร ิ
3. นายณัฐพล  อินฉาย 
4. นายตติพล  กล ันดาวลอย 
5. นางสาวพิมพ์ประภา  ส ังข์ทอง 
6. นายร ัชฎากร  พรหมนา 
7. นายศุภกฤต  ปันเทียม 
8. นางสาวอภิญญา  รุ่งเรืองทร ัพย์อน ันต์ 
9. นางสาวอาภาภ ัทร  กระแสร์สุนทร 
10. นางสาวเมริกา  เจริญร ัตน์ 
  

1. นางสาวพิมพ์วดี  จ ันทรโกศล 
2. นายวีระศ ักด ิ หม่อมฤทธ ิ
3. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา 
  

25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งข ันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกรวี  ถีระพงษ์ 
2. นางสาวจ ันทิม ันตุ์  วรรณประเวศ 
3. นางสาวร ัตติว ัลย์  เจนวงศาธนร ัตน์ 
4. นางสาวรามาวดี  โกปลด 
5. นางสาวสิริยากร  ชูโชต ิ
6. นางสาวอ ัญญาว ี บุญยะสิทธ ิ
7. นางสาวอ ัปสรศิร ิ บุญครองสุข 
8. นางสาวอินทุอร  ถีระพงษ์ 
  

1. นายวีระศ ักด ิ หม่อมฤทธ ิ
2. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา 
3. นางสาวพิมพ์วดี  จ ันทรโกศล 
4. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ 
5. นายบุญฤทธ ิ อําขํา 
  

26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งข ันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 28 1. เด็กชายตรงฤกษ์  เบ็ญจฆรณี 
  

1. นางสาวนันทิยา  และอิม 
  

27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งข ันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.3 ทอง 45 1. นางสาวการดา  ทองดีเจริญ 
  

1. นางสาวสายฝน  ผุยพันธ ์
  

28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งข ัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 1. นางสาวท ัตพร  ช่วยณรงค์ 
  

1. นายพีรสุต  พรหมสุวรรณ 
  

29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงธ ัญกรณ์  เดชะร ักษา 
2. เด็กหญิงธ ัญกาญจน์  เดชะร ักษา 
3. เด็กหญิงมณฑิตา  คนใจบุญ 
  

1. นางสาวไอยวรินทร ์ ม ันกําเนิด 
2. นางสาวแก้วเกสร  อําส ันเทียะ 
  

30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณาร ักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอ ันด ับที ๑ 1. นางสาวชนิดา  ลีลายุทธ์โท 
2. นางสาวณัฐญาดา  ปาอ้าย 
3. นางสาวธนภรณ์  อิมสําราญ 
  

1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ ์
2. นายสมเกียรต ิ เหล่าวิทยากุล 
  



ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

31 คอมพิวเตอร์ การแข่งข ันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กชายท ัสมา  นิลจ ันทึก 
2. เด็กชายศิวกร  อ ัมพรภาค 
  

1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหท ัย 
2. นางสาวรุ่งร ัตน์  ยิมเนียม 
  

32 คอมพิวเตอร์ การแข่งข ันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวณัฐริกา  ทองหาญ 
2. นางสาวนันทนา  ปากหวาน 
  

1. นางสาวนันท์ณร ัตน์  เรืองร ัตน์ 
2. นางสาวรุ่งร ัตน์  ยิมเนียม 
  

33 คอมพิวเตอร์ การแข่งข ันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุ  วจะโนภาส 
2. นายเมธ ัส  เกียรติช ัยว ัฒน์ 
  

1. นายปริญญา  สีใส 
2. นางสาวร ัตนา   วิหกเหิร 
  

 

 


