
 

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 ันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เจียเพิมสุข 
2. เด็กชายธนพล  ด้วงคําจ ันทร ์
  

1. นางวรรณเพ็ญ  พลอยแหวน 
2. นางสาวสุรีร ัตน์  รอดเกตุกูล 
  

2 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 24 1. เด็กชายภูษณ  รอดสม 
2. เด็กหญิงวรรษิกา  แสงอร่าม 
3. เด็กหญิงวริศรา  ล ักษณลม้าย 
  

1. นายกิตติพงษ์  สุขพงษ์ไทย 
2. นางสุรีย์พร  สายวารีร ัตน์ 
  

3 ส ังคมศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์ส ัน ม.4-ม.6 75.32 เงิน 34 1. นายปวริศ  ทองประสิทธ ิ
2. นายปิยภูมิ  คนใจบุญ 
3. นายพงศ์พล  วิริยะไกรกุล 
4. นายพุฑฒ ิ เจริญนวร ัตน์ 
5. นายสิริว ัฏ  ศรีเกษม 
  

1. นางสาวมะลิว ัลย ์ ศิริวรรณ 
2. นางสาวสุนิสา  แสงพันธ ์
  

4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันเดียวจะเข้ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงธิติมา  พึงพิท ักษ์ 
  

 

 

 

 

 

1. นายยศวริศ  รุ่งสอาด 
  



ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งข ันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 71 เงิน 32 1. เด็กหญิงกชกร  ครองสกุล 
2. นายกฤต  สิริปา 
3. เด็กชายก ัณเศรษฐ์  ศิริโสภาพงษ์ 
4. นายกิตติพงษ์  ต ัณฑิกุล 
5. นายขุนพล  สมจิตร 
6. เด็กหญิงจิรร ัตน์  จ ันทวงศ ์
7. เด็กชายฐิติกร  โรยมณี 
8. นายฐเดช  วิภาสิริกร 
9. นายธนร ัฐ  เลิศพุทธร ักษ์ 
10. นายธนากร  จ ันทร 
11. เด็กชายธ ัญนุท ัศน์  รอดม ันคง 
12. นางสาวธ ัญสินี  จิตมุ่ง 
13. นายธีรพงค์  พูลผล 
14. เด็กชายนพดล  เสงียมจิตต ์
15. เด็กชายนราธร  แซ่ก ัว 
16. นางสาวนฤมล  กรเกษม 
17. นางสาวนิลเนตร  วาณิชวิว ัฒน์ 
18. เด็กหญิงประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชต ิ
19. นายปร ัชญา  ดุลยสิทธ ิ
20. นายพงศธร  แจ่มกระจ่าง 
21. นางสาวพรสิร ิ สุพรรณพงศ์ 
22. เด็กหญิงพัชญาภ ัค   ดวงแสง 
23. นายพัชรพล  ดีประเสริฐ 
24. นายพัสสน  เอือเฟือ 
25. นายพีรพล  แม่มะณี 
26. นายภาณุพันธ ์ หงษ์ทอง 
27. เด็กชายมณฤทธ ิ ดีรอด 
28. เด็กหญิงยอแสง  เอือเฟือ 
29. เด็กหญิงรินรดา  วิชา 
30. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ลีฬหร ัตนร ักษ์ 
31. เด็กชายวชัรพล  แจ้งประจ ักษ์ 
32. นางสาววิภาวรรณ  แสงวิสูตร 
33. เด็กชายศุภวิชญ ์ รวยสูงเนิน 
34. นายสรวิศ  ผ่องศรี 
35. นายสิงหว ัชร ์ ธรรมสาโร 
36. นางสาวสิโรชา  ชาวสวนแตง 
37. นางสาวอ ัญญามณี  ชลาร ักษ์ 
38. นายเกียรติศ ักดิ  พรมบุตร 
39. นางสาวเมริกา  เจริญร ัตน์ 
40. นางสาวเอเซีย  บุญชูเชาว ์

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



ลําด ับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อ ันด ับ นักเรียน ครู 

6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งข ันนาฏศิลป์ไทยอนุร ักษ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 40 1. เด็กหญิงกําไรทอง  เสมา 
2. นางสาววชิราภรณ์  พรหมเจริญ 
3. นางสาวว ันชนนี  รสทอง 
4. นางสาวสมิตานัน  จินพละ 
5. นางสาวสุก ัญญา  พรมจ ันทร ์
6. นางสาวอาทิมา  สมท่า 
7. นางสาวเจนจิรา  สอนสมนึก 
8. นางสาวเพชรพนัส  พ่วงพันธ ์
9. นางสาวเยาวมาลย์  สุดสงสาร 
  

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

7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งข ันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงฉันชนก  เชือสกล 
2. เด็กหญิงชฎาร ัตน์  บุญเฉลิมช ัย 
3. เด็กหญิงชนรดา  เชาว์ดี 
4. เด็กหญิงนพวรรณ  ป้อมถาวร 
5. เด็กหญิงพรรณพิจิตร  เตียงหงษากุล 
6. เด็กหญิงภ ัทราวด ี กรเกษม 
7. เด็กหญิงภาณิกา  ยงศิร ิ
8. เด็กหญิงภาณิศา  ยงศิร ิ
9. เด็กหญิงลลิดา  จ ันทร์สุกร ี
10. เด็กหญิงสุปรียา  แย้มเกษร 
11. เด็กหญิงอภิชญา  ลายวิเศษกุล 
12. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยิมเจริญ 
  

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

8 คอมพิวเตอร์ การแข่งข ันการออกแบบสิงของเครืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงทอง 
2. เด็กชายวนันต ์ สามารถ 
  

1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหท ัย 
2. นางสุนิศา  บุญชู 
  

9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 1. นางสาวชนิษฐ์กาญจน์  ปรานศิลป์ 
2. นางสาวพิชญ์สินี  ลีลาสถาพรชัย 
3. นายภูธิป  ล้อซ้ง 
  

1. นางสาวร ัตนา  วิหกเหิร 
2. นายวรุตม์  น ันทวิจิตร 
  

 

 


