
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดล าปาง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
รายการ ระดับชั้น ชื่อ-สกุล นักเรียน ผลการแข่งขัน 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

ม.ปลาย นายภัควัฒน์    เฮดดิการ์ด (เหรียญทอง) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น เด็กชายศุภากร    สมพันธ์ เหรียญเงิน 
ม.ปลาย นางสาวอัจฉรียา  สายอุปราช เหรียญทอง 

การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ม.ปลาย 
 

นายจารุวัฒน์  
   

จ าเนียร (เหรียญทองแดง) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง  
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชายปวริศร เครือปาละ ม.3 
ผู้ดูแลทีม มาสเตอร์อนิรุจน์ ระวังกาย 
 
2. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นางสาวศุภณิชา ห่วงวิไล ม.4 
ผู้ดูแลทีม มาสเตอร์ตวงสิทธิ์ ชัยยานนท์ 
 
3.กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword  รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายธนวัต  โวโลช่ืน ม.6 
ผู้ดูแลทีม Mr. Noe Mari Viseara Espanol 
 
4.กิจกรรมการแข่งขันrพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech  รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายศิรพงศ์ อ่อนอุทัย ม.5 
ผู้ดูแลทีม Mr. Nino Daryll  Mendoza Bicoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ัน ม.1-3 
เด็กชายอัมรินทร์      เรือนใจ 
คุณครูผู้สอน มิสมยุรี   ฟักเขียว 
 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ระดับช้ัน ม.1-3 
เด็กหญิงจิตราภา  พงษ์ไพบูลย์ 
คุณครูผู้สอน มิสเมยาวดี      สมนา 
 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับ ม.1-3 
เด็กหญิงมณฑาทิพย์   อิ่นแก้วปวงค า 
คุณครูผู้สอน มิสธนัยนันท์  อินทรประพันธ์ 
 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับช้ัน ม.4-6 
นางสาวภัคธิมา   มาปลูก 
นางสาววรรณริตา   นนท์เดชกูล 
นางสาววีรดา   พุทธมาเล 
คุณครูผู้สอน มิสอัญชลี  จินาปุก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

1.มารยาทไทย (ทีม 2 คน)  รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชายญาณกวี เอกบาง ม.2 
2 เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยวงค์เวชวัฒนา ม.2 

ผู้ดูแลทีม นางสาววรันยา  สุค า 
 
 2.มารยาทไทย (ทีม 2 คน)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายนวพรรษ พานเหล็ก ม.5 
2 นางสาวณิชา ศรีสุข ม.5 

ผู้ดูแลทีม นายพงศธร ค ากอนแก้ว 
 
 
 

3.เล่านิทานคุณธรรม (เด่ียว)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายณัฐกรณ์ ต๊ิบกันเงิน ม.4 
ผู้ดูแลทีม นายพงศธร  ค ากอนแก้ว 

 

4.ภาพยนต์สั้น (ทีม 5 คน)  รางวัล ชนะเลิศ  เหรีญทอง 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายคมชาญ นิตย์รัตน์ ม.6 
2 นายอธิศกิตต์ กล่ินโกสุมภ์ ม.6 
3 นายวุฒิพงษ ์ เพชรบุญมี ม.6 
4 นายศรัณญ์ ธรรมลังกา ม.6 
5 นางสาวกมลชนกต ์ ดนัย ม.6 

ผู้ดูแลทีม นางสาวณัฎฐวดี ดวงใจ 
 

5.มารยาทไทย (ทีม 2 คน)  รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 



1 เด็กชายญาณกวี เอกบาง ม.2 
2 เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยวงค์เวชวัฒนา ม.2 

ผู้ดูแลทีม นางสาววรันยา  สุค า 
 

6.เล่านิทานคุณธรรม (เด่ียว)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายณัฐกรณ์ ต๊ิบกันเงิน ม.4 
ผู้ดูแลทีม นายพงศธร  ค ากอนแก้ว 

 

7.ภาพยนต์สั้น (ทีม 5 คน) รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง ระดับการเข้าร่วม : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 

1 นายคมชาญ นิตย์รัตน์ ม.6 
2 นายอธิศกิตต์ กล่ินโกสุมภ์ ม.6 
3 นายวุฒิพงษ ์ เพชรบุญมี ม.6 
4 นายศรัณญ์ ธรรมลังกา ม.6 
5 นางสาวกมลชนกต ์ ดนัย ม.6 

ผู้ดูแลทีม นางสาวณัฎฐวดี ดวงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป ์
1. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 2) กิจกรรม การแข่งขันภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.4–6 

นายวิทธวินท์ อินทนาม 
ครูผู้สอน ม.ปฎิธาน วรรณกูล 

2. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.4-6 
นางสาวพิศุทณี พัวเวส 
ครูผู้สอน ม.ปฎิธาน วรรณกูล 

3. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 1) กิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.1-3 
เด็กชายธัญวรัตน์  ปันทะรส 
เด็กชายปรัธนากร ปิติ 
เด็กชายปิยณัฐ  ถึงสุข 
เด็กชายภูริภัทร  เปรมทอง 
เด็กชายศุภวัช  มีมนต์ษม 
ครูผู้สอน ม.ชิตาณุพงศ์ สายวงค์ปัญญา 

   ม.พีระเดช กลยนีย์ 
   ม.เทพภวิษณ์ุ เครือสุวรรณ 
4. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 1) กิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับช้ัน ม.4-6 

นายฉัตรศรัณย์  บ ารุงพงษ ์
นายถิรนา  เหล่าดา 
นายบุณยวีร์  ซ้อนค า 
นางสาวปพิชญา  เสริมสุข 
นางสาวพิมนภัทร ์ ภูริพัฒนธ์ีรกุล 
นางสาวอริษา  เหล็กเทศ 
ครูผู้สอน ม.ชิตาณุพงศ์ สายวงค์ปัญญา   ม.พีระเดช กลยนีย์ 

   ม.เทพภวิษณ์ุ เครือสุวรรณ 
5. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.4-6 

นายภูวนัย เงินจรัส 
ครูผู้สอน ม.ปณวัฒน์ เกษมศักดิ์ 

6. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4-6 
นางสาวดวงนฤมล มุสิกะปาน 
ครูผู้สอน ม.ปณวัฒน์ เกษมศักดิ์ 

7. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 1) กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-3 
เด็กหญิงนันทนัช  พูลชนะ 
ครูผู้สอน ม.ปณวัฒน์ เกษมศักดิ์ 

8. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 1) กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4-6 
นางสาวปพิชญา  เสริมสุข 
ครูผู้สอน นางสาวกัญญกานต์ หลิมศิริวงค์ 



9. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 1) กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1-3 
เด็กชายอภิชาญ  มณีคม 
ครูผู้สอน Miss Chiu,Pei-Ming 

10. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4-6 
นางสาวสาริสา  สุโภทัย 
ครูผู้สอน ม.ปณวัฒน์ เกษมศักดิ์ 

11. รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับท่ี 1) กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.4-6 
นายภานุวัฒน ์  เครือสุวรรณ 
ครูผู้สอน Miss Chiu,Pei-Ming 

12. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.1-3 
เด็กหญิงวรวลัญช์  สุขข า 
ครูผู้สอน Miss Chiu,Pei-Ming 

13. รางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4-6 
นางสาวกัลยารัตน์ ขยัน 
ครูผู้สอน Miss Chiu,Pei-Ming 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา จัดโดย สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ระหว่างวันที่ 8 – 9 
สิงหาคม 2562 ณ. ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายวงศกร วงศ์ชมภู  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  
นายพนัช พงษ์ไพฑูรย ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

  นายสรวิชญ์ มาเปีย   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสชุติปภา   เสียงเย็น 
 
ระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  นายธนกร  ศรีวิชัย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
  นายนวพรรษ  พานเหล็ก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
  นางสาวชฏาพร  วุฒ ิ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสณัฐณิชา   สิทธิไพศาล 
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นายวงศกร วงศ์ชมภู  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  
นายอนันต์ธนา ทะปะละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสชุติปภา   เสียงเย็น 
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  นางสาวพลอย  รัตนชัย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
  นายกลวัชร  ชนะพยัคฆ ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
  นางสาวอรปรียา บุญเป็ง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสณัฐณิชา   สิทธิไพศาล 

 
การแข่งขันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิกแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 เด็กหญิงพรรณษา  สุริยะวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสนิตยา ตันเรือน 
 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายวงศกร         วงศ์ชมภู  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

  นายอนันต์ธนา    ทะปะละ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสชุติปภา   เสียงเย็น 
 
รางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายจารุวัฒน์         จ าเนียร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
  นางสาวณัชชา  ปัญจขันธ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4     

นางสาวกาญจนธัช สถิรชวาล  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  มิสศรัญญา   วังมูล 
 
รางวัลชนะเลิศ    การแข่งขันเกมส์ด้านคอมพิวเตอร์ E-SPORT PUB-G MOBILE 
 นายปกเกล้า  เลาศิรินที ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นายณัฐดนัย  เนตรนิล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 
 นายไพร  หอมนาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นายนันทพงษ ์  เทพแปง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
ครูผู้ควบคุม ม.ณัฐพล   สายวงศ์ปัญญา 
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    การแข่งขันเกมส์ด้านคอมพิวเตอร์ E-SPORT PUB-G MOBILE 
 นายธีรดนย ์  สิทธินนท ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 
 นายวรปรัชญ์  ตุลยานนท ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นายอดุลวิทย์  แก้วสุวรรณ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 
 นายภัทราวุฒิ  เพชรแสนงาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
ครูผู้ควบคุม ม.ณัฐพล   สายวงศ์ปัญญา 
 

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 ณ โรงเรียนไตรภพวิทยา จ.ล าปาง 
 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กหญิงช่อตะวันทิพย์ศรีจันทร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 
 เด็กหญิงปานชีวา ก๋าจารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ปุกแก้ว  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 
ครูผู้ควบคุม มิสรมย์ชลี บุญกิตติก 
 
 
 



รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 เด็กหญิงพรรณษา  สุริยะวงศ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
ครูผู้ควบคุม มิสภารุจา ใจแก้วแดง 
 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กหญิงปิญชาน์ อิญญาวิเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 เด็กหญิงดวงพร ยอดสุด  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 เด็กชายพีรพัฒน์ สินทวี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
ครูผู้ควบคุม มิสเพียงใจ วงค์ใหม่  
 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กชายวรสรณ์  ทิพย์มณี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
 เด็กหญิงชนัญพร วุฒพงษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
 เด็กหญิงวิมพ์วิภา ดัชนีย์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
ครูผู้ควบคุม มิสนิตยา ตันเรือน 
 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสาวจิรัชญา   มิลเลอร ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นางสาวศุภากร   พินิจสุวรรณ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นายปกเกล้า   เลาศิรินที  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ครูผู้ควบคุม มาสเตอร์อนุรักษ์  สมค า 
 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสาวปัณฑารีย์  แก้วหนองยาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
 นางสาวอนัญญา  ถาวร   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
 นายปฐมพงษ์   โชติสุขรัตน ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ครูผู้ควบคุม มาสเตอร์อนุรักษ์  สมค า 
 
 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 วันที่ 10 – 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 เด็กหญิงพรรณษา  สุริยะวงศ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
ครูผู้ควบคุม มิสภารุจา  ใจแก้วแดง 
 



รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เด็กชายวรสรณ์  ทิพย์มณี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
 เด็กหญิงชนัญพร วุฒพงษ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
 เด็กหญิงวิมพ์วิภา ดัชนีย์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  
ครูผู้ควบคุม มิสเพียงใจ วงค์ใหม่ และมิสนิตยา ตันเรือน 
 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  เด็กหญิงปิญชาน์ อิญญาวิเลิศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
  เด็กหญิงดวงพร ยอดสุด  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
  เด็กชายภัชพงษ์ ดวงมาลา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 ครูผู้ควบคุม มิสเพียงใจ วงค์ใหม่ และมิสนิตยา ตันเรือน 
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสาวกาญจนธัช สถิรชวาล  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
 นายณัฐวุฒิ  ลาภจรัสแสงโรจน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 นางสาวอรจิรา  วงศ์พลกานนท์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ครู ผู้ควบคุม มิสศรัญญา   วังมูล 
 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสาวจิรัชญา   มิลเลอร ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นางสาวศุภากร   พินิจสุวรรณ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 นายปกเกล้า   เลาศิรินที  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ครูผู้ควบคุม มาสเตอร์อนุรักษ์  สมค า 
 
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นางสาวปัณฑารีย์  แก้วหนองยาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
 นางสาวอนัญญา  ถาวร   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
 นายปฐมพงษ์   โชติสุขรัตน ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ครูผู้ควบคุม มาสเตอร์อนุรักษ์  สมค า 
 
 
 
 
 



รางวัล young talent award 
การแข่งขัน Animation ประเภทนักเรียน  
โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 ตอน “พ่อออมสอนลูก” เม่ือวันที่ 3 
ตุลาคม 2562 
 นางสาวพรนภัส หาญเหมย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 /3 
 นายธีรภัทธ์  ขวัญใจวิจิตร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 /3  
 นายนิธิต  แก้วนันชัย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 /3  
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา  มิสณัฐณิชา สิทธิไพศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


