
13/11/2560 โรงเรยีนยางชมุนอ้ยพทิยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรสีะเกษ,ยโสธร)

http://esan67.sillapa.net/sm-ssk/modules/report/report_school_result.php?id=88 1/9

สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา คร ั�งที� 67 ประจําปีการศกึษา 2560 สงักดัเขตพื�นที�การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )

 ณ สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 
 ระหว่าง วนัที� 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษา
ไทย ม.1-ม.3

66.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญงิวร
วรรณ  ปสุลิา

  

1. นางระพี
พรรณ  พรมสาร

  

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษา
ไทย ม.4-ม.6

69 ทองแดง 15 1. นางสาว
ประภสัสร  สรุวทิย์

  

1. นางมยรีุ  บญุพบ
  

3 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ
ม.1-ม.3

76.8 เงนิ 13 1. เด็กหญงิศริิ
ลกัษณ์  ชาตมินตรี

  

1. นางระพี
พรรณ  พรมสาร

  

4 ภาษาไทย การแขง่ขนัเรียงรอ้ยถอ้ยความ
ม.4-ม.6

75.3 เงนิ 8 1. นาย
อภริกัษ์  ถาออ่น
ศรี

  

1. นางจนัทร์เพ็ญ  ทนั
พรม

  

5 ภาษาไทย การแขง่ขนัการทอ่งอาขยาน
ทาํนองเสนาะ ม.4-ม.6

43 เขา้รว่ม 5 1. นางสาวกญั
ญาณฐั  พลเมอืง
ศรี

  

1. นางมยรีุ  บญุพบ
  

6 ภาษาไทย การแขง่ขนัปรศินาสรา้งสรรค์
วรรณคดไีทย ม.1-ม.3

51.8 เขา้รว่ม 11 1. เด็กหญงิ
จรญิญา  พมิพ์
โคตร

 2. เด็กหญงิพลอย
ชมพู  จนัทร์อนิทร์

 3. เด็กหญงิสริิ
นนัท ์ นามวงศ์

  

1. นายนรนิทร์  แข็ง
ขนัธ์

 2. นางสาวธนภ
รณ์  พุม่แกว้

  

7 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม่
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

75 เงนิ 11 1. เด็กหญงิธดิา
รตัน์  สหีะวงษ์

 2. เด็กชาย
พฤหสั  สหีะวงษ์

  

1. นางพวง
เพชร  โพธิ �ชยั

  

8 ภาษาไทย การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุน่ใหม่
อนิทรวเิชียรฉนัท ์๑๑ (๘ บท)
ม.4-ม.6

93.2 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. นางสาวสทุธิ
ดา  ไชยปญัญา

 2. นาย
อภนินัท ์ ศรีนาคา

  

1. นางธนาวรรณ  แผน่
ศลิา

 2. นางจนัทร์เพ็ญ  ทนั
พรม

  

9 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

76 เงนิ 5 1. เด็กชายสษิฐิ
พงศ์  นํ�าเพ็ชร์

  

1. นางสาวจติร
ทวิา  นามวงษ์

  

10 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม
GSP ม.1-ม.3

80 ทอง 7 1. เด็กชายณฐั
ชนน  สหีะวงษ์

 2. เด็กชาย
ปรเมษฐ์  ่บวัสอ่ง

  

1. นายอรุณ  นามวงษ์
  

11 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม

73 เงนิ 8 1. นายณฐั
นนัท ์ เนาวบตุร

1. นางพชิญานุช  ศรี
คราม
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GSP ม.4-ม.6 2. นายสหรฐั  ศริิ
ปี

  

 

12 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิริ
สา  นามโคตร

 2. เด็กชายสษิฐิ
พงษ์  นํ�าเพ็ชร

  

1. นางสาว
แจม่จนัทร์  พลบาํเรอ

 2. นางสาวนนัทยิา  สี
หะวงษ์

  

13 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัตอ่สมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

80 ทอง 7 1. นางสาวสภุา
วด ี ชาลี

  

1. นางสาวนนัทยิา  สี
หะวงษ์

  

14 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงิธารา
รตัน์  ยนืยง

  

1. นางสาว
แจม่จนัทร์  พลบาํเรอ

  

15 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวอร
พรรณ  ทองอนิทร์

  

1. นางสาว
แจม่จนัทร์  พลบาํเรอ

  

16 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3

81.3 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. เด็กหญงิธารา
รตัน์  ยนืยงค์

 2. เด็กหญงิ
นฤมล  เรียงขวญั

 3. เด็กหญงิปณัฑ์
ชนิด  ฟ้าลี

  

1. นางสาวกนัยาณี  บญุ
เหลื�อม

 2. นางสาว
นิโลบล  นามวงษ์

  

17 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6

21 เขา้รว่ม 12 1. นางสาววสิุ
นีย์  แจง้สวา่ง

 2. นางสาวอลี
นา  มารมย์

 3. นางสาวอารี
ยา  สหีะวงษ์

  

1. นางสาวศริพิร  แกว้
จนัทา

 2. นางทวิาพร  จนัทร์
หมื�น

  

18 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.4-ม.6

77 เงนิ 9 1. นายธวชั
ชยั  วรงค์

 2. นางสาวประภา
พรรณ  ขนัคาํ

 3. นางสาวปิยะ
ธดิา  กิ�งแกว้

  

1. นายผจญภยั  เครื�อง
จาํปา

 2. นางดวงกาญ
จน์  เครื�องจาํปา

  

19 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-
ม.3

82.4 ทอง 9 1. เด็กหญงิมลิ
วลัย์  อุน่ใจ

 2. เด็กชายราชนั
ต์  จนัทร์เตบิ

 3. เด็กหญงิสจุติ
รา  โมคศริิ

 4. เด็กชาย
อศัวนิ  คาํนึง

 5. เด็กหญงิเจนจิ
รา  เอี�อยมสอาด

  

1. นายยรุทติ  หนิกอง
 2. นางสาวอรทยั  สรุาวุ

ธ
  

20 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม
ม.1-ม.3

86.4 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. เด็กหญงิพยิ
ดา  ดายเอี�ยม

 2. เด็กหญงิพยิ
ดา  พละศกัดิ �

 3. เด็กหญงิวริ
วรรณ  สหีะวงษ์

 4. เด็กชายวชัรา
นนท ์ หนุนวงศ์

 5. เด็กหญงิ
อภญิญา  เนาว

1. นางสาวพมิพ์
พรรณ  บษุบงก์

 2. นางสาวศรีสงา่  แถว
ปดัถา
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บตุร
  

21 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดโครงงานคณุธรรม
ม.4-ม.6

77 เงนิ 9 1. นางสาว
กลัยา  ศลิาแกว้

 2. นางสาวชล
ดา  ชณิวงษ์

 3. นางสาวณฐัณิ
ชา  ชาลี

 4. นายพล
ศกัดิ �  ไชยสนิ

 5. นางสาวสุ
นนัทา  แสน
สรุนิทร์

  

1. นางสาวรวริตัน์  วนั
ลโิก

 2. นางสาวจริา
พร  พรมดี

  

22 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม
ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิปวติร
า  ภคูรองจติร

  

1. นางสาวจตพุร  แกว้
พวง

  

23 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดเลา่นิทานคณุธรรม
ม.4-ม.6

91.25 ทอง 4 1. นางสาว
พกิลุ  เพ็งกลา้

  

1. นางสาวจตพุร  แกว้
พวง

  

24 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-
ม.3

90.43 ทอง 4 1. เด็กหญงิพมิพ์
ชนก  มณีวงค์

 2. เด็กชายสรวิ
ชญ์  ไหลศริิ

  

1. นางสาวอลษิา  นาม
วงษ์

 2. นางสาวศรีสงา่  แถว
ปดัถา

  

25 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-
ม.6

82.2 ทอง 13 1. นางสาวสชุา
วด ี หกึขนุทด

 2. นาย
เนรมติ  นามวงค์

  

1. นางสาวรวริตัน์  วนั
ลโิก

 2. นางสาวจริา
พร  พรมดี

  

26 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษา
และพลศกึษา ม.1-ม.3

78 เงนิ 12 1. เด็กหญงิปวติ
ตรา  ภคูรองจติร

 2. เด็กหญงิริ
สา  นามโคตร

  

1. นางณฐพร  ทพัวงศ์
 2. วา่ที�รอ้ยตรีปิยะ  อา

มาตร
  

27 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษา
และพลศกึษา ม.4-ม.6

70 เงนิ 8 1. นางสาวนภสั
วรรณ  มขุประดบั

 2. นางสาวศริิ
ลกัษณ์  จนัทะศลิา

  

1. นางอมัพร  สหีะวงษ์
 2. นางสาว

จาํนงค ์ พบิลูย์
  

28 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์
ม.4-ม.6

76 เงนิ 5 1. นางสาวจา
รุณี  สหีะวงษ์

  

1. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

29 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6

78 เงนิ 8 1. นางสาววร
ลกัษณ์  สงวน

  

1. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

30 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6

-1 - 1. นายวุฒิ
พงษ์  แกว้คาํ

  

1. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

31 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรม
ไทยสเีอกรงค ์ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิ
นฤมล  เรียงขวญั

  

1. นายปรเมศร์  บบุผา
วลัย์

  

32 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรม
ไทยสเีอกรงค ์ม.4-ม.6

-1 - 1. นางสาวปิย
ธดิา  ชาลี

  

1. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

33 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคภ์าพดว้ย
การปะตดิ ม.1-ม.3

81 ทอง 11 1. เด็กหญงิน้อง
พลอย  นาพงัคะ

1. นายปรเมศร์  บบุผา
วลัย์
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บตุร
 2. เด็กหญงิวริ

ศรา  ชูกลิ�น
  

2. นายสทุธวิรรณ  กอง
จนัทา

  

34 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้
(Drawing) ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิธญัญา
ลกัษณ์  แกว้คาํ

  

1. นายปรเมศร์  บบุผา
วลัย์

  

35 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้
(Drawing) ม.4-ม.6

80.5 ทอง 6 1. นางสาวสุ
กญัญา  ชาลี

  

1. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

36 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัประตมิากรรม ม.1-
ม.3

94 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๑

1. เด็กชายธญัว
รตัน์  ภพูวก

 2. เด็กชายภี
รพฒัน์  พวงพอก

 3. เด็กชายอ
รุณ  ขอเอื�อนกลาง

  

1. นายปรเมศร์  บบุผา
วลัย์

 2. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

37 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัประตมิากรรม ม.4-
ม.6

92 ทอง 4 1. นาย
ยทุธนา  เจรญิรมัย์

 2. นาย
สงิหนาท  แจม่ศรี

 3. นายอนิ
รุจน์  ศรีนาม

  

1. นางสาวปรเมศร์  บบุ
ผาวลัย์

 2. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา

  

38 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทชาย ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กชายปฏิ
พล  ชาลี

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

39 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทชาย ม.4-ม.6

87.33 ทอง ชนะเลศิ 1. นายธวชั
ชยั  วรงค์

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

40 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3

82.75 ทอง 9 1. เด็กหญงิหทยั
ชนก    ฤทธทิศิ

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

41 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่
ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

75.33 เงนิ 17 1. นางสาวกรพิ
น  สงวน

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

42 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

88.33 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายโชคภู
ชติ  ไชยสนิ

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

43 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

80 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. นายสภุ
นยั  แข็งขนั

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

44 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญงิ ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิธญั
ชนก  สหีะวงษ์

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

45 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

82 ทอง 8 1. นางสาวปิยะ
ธดิา  กิ�งแกว้

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

46 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล
ประเภทชาย ม.1-ม.3

88.75 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายโชคภู
ชติ  ไชยสนิ

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

47 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล
ประเภทชาย ม.4-ม.6

92.25 ทอง ชนะเลศิ 1. นายธวชั
ชยั  วรงค์

  

1. นางทพิวรรณ  บรสิยั
  

48 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล 80.2 ทอง 9 1. เด็กหญงิหทยั 1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
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ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 ชนก  ฤทธทิศิ
  

วชิ  บษุบงก์
  

49 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล
ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

77.67 เงนิ 8 1. นางสาวสุ
นนัทา  พมิโคตร

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

50 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

84.66 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๑

1. เด็กชาย
ธราธปิ  มะนู

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

51 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

76.33 เงนิ 14 1. นายณฐั
กติติ �  เชื�อโนน
แดง

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

52 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิธญั
ชนก  สหีะวงษ์

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

53 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6

86.3 ทอง 8 1. นางสาวปิยะ
ธดิา  กิ�งแกว้

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

54 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์
ม.1-ม.3

84.54 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. เด็กหญงิกนก
อร  นํ�านวล

 2. เด็กหญงินาฏ
ชนก  องัคะสี

 3. เด็กหญงิบวั
สวรรค ์ นกัเรียง

 4. เด็กหญงิพชัร
พร   ไชยรตัน์

 5. เด็กหญงิวรนิ
ยพุา  พณิทอง

 6. เด็กหญงิวริ
วรรณ  สหีะวงษ์

 7. เด็กหญงิ
อญัมณี  บษุวงศ์

 8. เด็กหญงิอไุร
พร  สทุธโส

 9. เด็กหญงิเกตุ
กนก  องัคะสี

 10. เด็กหญงิ
แพรวพราว  ทราย
คาํ

  

1. นางสาวมนิตรา  ใย
สะอาด

 2. นางสาวนฤมล  ธร
รมบรรเทงิ

 3. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

55 ศลิปะ-นาฏศลิป์ การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์
ม.4-ม.6

83.45 ทอง 4 1. นางสาวกฤติ
ยา  สมใจ

 2. นางสาวจา
รุณี  สหีะวงษ์

 3. นางสาวทพิย์
ธดิา  โตโส

 4. นางสาว
ธนภร  จนัทร์เตบิ

 5. นางสาวธญั
พร  แกว้คาํ

 6. นางสาว
นลนีิ  ชาลี

 7. นางสาวนิลา
วลัย์  ทองอนิทร์

 8. นางสาวพชัริ
นทร์  ทองอนิทร์

 9. นางสาวสริิ
นาถ  ศรีลาชยั

 10. นางสาว

1. นางสาวมนิตรา  ใย
สะอาด

 2. นางสาวนฤมล  ธร
รมบรรเทงิ

 3. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์
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สชุาดา  ฟกัทอง
  

56 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3

88 ทอง 5 1. เด็กหญงิวริ
ศรา  ชูกลิ�น

  

1. นางอภวิรรณ  แพสุ
พฒัน์

  

57 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัเลา่นิทาน (Story
Telling) ม.4-ม.6

80.2 ทอง 5 1. นายนนท
วฒัน์  พนิโคตร

  

1. นางรุง่นภา  สหีะ
วงษ์

  

58 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั Multi Skills
Competition ม.1-ม.3

66.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายอภสิิ
ทธิ �  สขุสาํราญ

  

1. นางสาวสรีุย์
พร  บษุบงก์

  

59 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนั Multi Skills
Competition ม.4-ม.6

60.33 ทองแดง 9 1. นางสาวประภา
พรรณ  ขนัคาํ

  

1. นางสาวทพิ
วรรณ  บรสิยั

  

60 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาจีน
ม.1-ม.3

81.5 ทอง 5 1. เด็กหญงิธญั
ชนก  สหีะวงษ์

 2. เด็กหญงิมทั
วนั  วรงค์

  

1. นางสาวอรอมุา
  ไพรพฤกษ์

 2. MissTiantian  Ma
  

61 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัพูดเพื�ออาชีพภาษาจีน
ม.4-ม.6

72.5 เงนิ รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. นายภาณุ
เดช  มณีวงษ์

 2. นางสาวสุ
นนัทา  พมิโคตร

  

1. นางสาวอรอนงค ์ รกั
จนัทร์

 2. MissTiantian  Ma
  

62 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ
(ครอสเวร์ิด) ม.1-ม.3

76 เงนิ 12 1. เด็กหญงิจรสั
ทพิย์  สหีะวงษ์
ธนากลู

 2. เด็กหญงิวริ
ศรา  ชูกลิ�น

  

1. นางรุง่นภา  สหีะ
วงษ์

 2. นางอภวิรรณ  แพสุ
พฒัน์

  

63 ภาษาตา่ง
ประเทศ

การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ
(ครอสเวร์ิด) ม.4-ม.6

70 เงนิ 6 1. นางสาวอร
สดุา  ดวงพมิตน้

  

1. นางรุง่นภา  สหีะ
วงษ์

  

64 กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

การแขง่ขนักจิกรรมนกัเรียน
เพื�อนที�ปรกึษา (Youth
Counselor: YC) ม.1-ม.3

92.33 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. เด็กหญงิภรูิ
กา  พมิพ์โคตร

 2. เด็กหญงิ
วศนีิ  จนัทร์ศลิป์

 3. เด็กหญงิสุ
พรรษา  จนัทกาญ
จน์

 4. เด็กชายอภสิิ
ทธิ �  สขุสาํราญ

 5. เด็กชาย
อานนท ์ แซเ่บ๊

  

1. นางเรณู  สหีะวงษ์
 2. นางมยรีุ  บญุพบ

  

65 กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน

การแขง่ขนักจิกรรมนกัเรียน
เพื�อนที�ปรกึษา (Youth
Counselor: YC) ม.4-ม.6

76.125 เงนิ 4 1. นายพชัรพล  สี
หะวงษ์

 2. นางสาว
พสิมยั  บญุเพ็ง

 3. นางสาวว
รนุช  บสุบงษ์

 4. นายว
รพนัธ์  ศริปีิ

 5. นางสาวศริิ
ลกัษณ์   จนัทะ
ศลิา

  

1. นางมยรีุ  บญุพบ
 2. นางสาวศรีสงา่  แถว

ปดัถา
  

66 กจิกรรมพฒันา การประกวดยวุบรรณารกัษ์สง่ 85.5 ทอง รอง 1. นางสาวจมิาภ 1. นางธนาวรรณ  แผน่
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ผูเ้รียน เสรมิการอา่น ม.4-ม.6 ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

รณ์  ชาลี
 2. นางสาวธนภ

รณ์  อนุพนัธ์
 3. นางสาวธดิา

รตัน์  สจุรติภกัดี
  

ศลิา
 2. นางสาวนภาพร  อดุ

ดว้ง
  

67 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูแอนิ
เมช ั�น (2D Animation) ม.1-
ม.3

-1 - 1. เด็กชายณฐั
พล  พมิพะโย

 2. เด็กชาย
สหรฐั  เกษทองมา

  

1. นายอดุม  ประสาร
 2. นายสมพร  หมื�น

แสน
  

68 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกม
สรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.1-
ม.3

-1 - 1. เด็กชายธน
ชยั  ทองอนิทร์

 2. เด็กชายสรวิ
ชญ์  ไหลศริิ

  

1. นายอาคม  กอง
ธรรม

 2. นายสมพร  หมื�น
แสน

  

69 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งเกม
สรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์ ม.4-
ม.6

89 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๑

1. นายทวีป  ไหล
ศริิ

 2. นายวรากร  สี
หะวงษ์

  

1. นายภวตั  สนุทรกลุ
ภทัร

 2. นายอาคม  กอง
ธรรม

  

70 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งหนงัสอื
อเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-
ม.3

80 ทอง 11 1. เด็กชายธน
วฒัน์  จนัทศลิา

 2. เด็กชาย
วชริะ  สหีะวงษ์

  

1. นายสมพร  หมื�น
แสน

 2. นายภวตั  สนุทรกลุ
ภทัร

  

71 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กชายภรูิ
พฒัน์  ตาเมอืง

 2. เด็กชายอภิ
ชาต ิ พมิโคตร

  

1. นายภวตั  สนุทรกลุ
ภทัร

 2. นายสมพร  หมื�น
แสน

  

72 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

73 เงนิ 8 1. นาย
นครนิทร์  นาม
วงศ์

 2. นายออ่นศรี  พู
พวก

  

1. นายภวตั  สนุทรกลุ
ภทัร

 2. นางสาวพรนภา
พรรณ  สหีะวงษ์

  

73 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการตดัตอ่ภาพยนตร์
ม.4-ม.6

-1 - 1. นายจีรทปีต์  สี
หะวงษ์

 2. นายณฐั
พลธ์  บษุบงค์

  

1. นายประมลู  นาม
วชิา

 2. นายสมพร  หมื�น
แสน

  

74 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้าก
วสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิ�น ม.4-
ม.6

-1 - 1. นายชยั
ธวธั  ทองลพ

 2. นายชาญ
วทิย์  บตุรแผงชยั

 3. นายวราย ุ สหีะ
วงษ์

  

1. นางจนัทร์อรุณ  ไกร
วฒันกรณ์

 2. นายอรรถวุฒ ิ สหีะ
วงษ์

  

75 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-
ม.3

78.75 เงนิ 11 1. เด็กหญงิชลธิ
ชา  สาํรวมใจ

 2. เด็กหญงิณฐั
ธดิา  วรบตุร

 3. เด็กหญงิดวง
กมล  ขาํศรี

  

1. นางจนัทร์อรุณ  ไกร
วฒันกรณื

  

76 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-
ม.6

88.5 ทอง รอง
ชนะเลศิ

�

1. นางสาวจริา
พร  ศรีนาม

 2. นางสาวพร

1. นางชุดาภา  เงาศรี
 2. นายอดุม  ยพุนิ

  



13/11/2560 โรงเรยีนยางชมุนอ้ยพทิยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรสีะเกษ,ยโสธร)

http://esan67.sillapa.net/sm-ssk/modules/report/report_school_result.php?id=88 8/9

อนัดบัที�
๑

พรรณ  แกว้นิล
 3. นายภาคิ

น  ชาลี
  

77 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-
ม.3

-1 - 1. เด็กหญงิกนก
ทพิย์  รกัปรางค์

 2. เด็กหญงิสริยิา
กร  วงศ์มะณี

 3. เด็กหญงิ
อภญิญา  มณีวงษ์

  

1. นางสาวนิภาพร  จนั
ทภกัดิ �

 2. นายกรณ์  กา้นเพชร
  

78 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-
ม.6

86 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาว
กาญจนา
พร  จนัทร์แดง

 2. นายศภุ
วชิญ์  ฤทธิ �คอ่ม

 3. นางสาวสพุร
รณิการ์  โพธิ �ศรี

  

1. นางจนัทร์อรุณ  ไกร
วฒันกรณ์

 2. นางชุดาภา  เงาศรี
  

79 ศลิปวฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยวดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวโปงลาง ม.1-ม.3

90.6 ทอง 4 1. เด็กชายผดงุ
เกยีรต ิ   โสระเวช

  

1. นายวีระศกัดิ �  พนัธ์
เพียร

  

80 ศลิปวฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยวดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวโหวด ม.1-ม.3

84.33 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. เด็กชายจริภทัร
  นนัจรสั

  

1. นายวีระศกัดิ �  พนัธ์
เพียร

  

81 ศลิปวฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยวดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวพณิ ม.1-ม.3

83 ทอง 4 1. เด็กชายพีระ
พฒัน์   ประนดัโส

  

1. นายวีระศกัดิ �  พนัธ์
เพียร

  

82 ศลิปวฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัเดี�ยวดนตรีพื�นเมอืง
เดี�ยวแคน ม.4-ม.6

94 ทอง รอง
ชนะเลศิ
อนัดบัที�

๒

1. นายวทิยา   ศรี
งาม

  

1. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

  

83 ศลิปวฒันธรรม
อสีาน

การแขง่ขนัวงดนตรีพื�น
เมอืง(โปงลาง) ม.1-ม.6

-1 - 1. นางสาวกรพิ
น  สงวน

 2. นางสาว
กาญจนา
พร  จนัทร์แดง

 3. นายกติติ
พงษ์  โกกะพนัธ์

 4. นายกติตภิมู ิ สี
หะวงษ์

 5. เด็กชายจริ
ภทัร  นนัจรสั

 6. เด็กหญงิจริชั
ญา  สหีะวงษ์

 7. นายชยั
ธวชั  ทองลพ

 8. เด็กหญงิญาโน
ทยั  สหีะวงษ์

 9. นางสาวฐานิ
ดา  คณุตง

 10. นางสาวณฐั
รกิา  สหีะวงษ์

 11. เด็กหญงิธญั
ญาเรศ  แกว้คาํ

 12. นางสาวธดิา
รตัน์  ชา่งปลูก

 13. เด็กชายธรีะ
พงษ์  คณูขนุทด

 14. เด็กหญงินิชา

1. นางสาวนฤมล  ธร
รมบรรเทงิ

 2. นางสาวมนิตรา  ใย
สะอาด

 3. วา่ที�รอ้ยตรีสุ
วชิ  บษุบงก์

 4. นายวีระศกัดิ �  พนัธ์
เพียร

 5. นายปรเมศร์  บปุผา
วลัย์

 6. นางสาวสทุธิ
วรรณ  กองจนัทา
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นนัท ์ กติธิรากลุ
 15. เด็กชายผดงุ

เกยีรต ิ โสระเวช
 16. นางสาวพชัริ

นทร์  ทองอนิทร์
 17. เด็กชายพีระ

พฒัน์  ประนดัโส
 18. เด็กชายภทัร

พล  สหึะวงษ์
 19. เด็กหญงิมฑุิ

ตา   พาหา
 20. นางสาวรชันี

กร  ขนัคาํ
 21. นายวทิยา  ศรี

งาม
 22. นางสาว

สชุาดา  ฟกัทอง
 23. นางสาวสพุร

รณิการ์  โพธิ �ศรี
 24. นาย

อภนินัท ์ ศรีนาคา
 25. เด็กชายอมร

เทพ  กาญจนะ
 26. นางสาวอญั

ชนา  สหีะวงษ์
 27. เด็กชาย

อาทติย์  ศรีระบตุร
 28. นายออ่น

ศรี  พูพวก
 29. เด็กชาย

เดชา  คุุม้บุง่คลา้
 30. นาย

ไตรภพ  สหีะวงษ์
  


