สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556
ลําดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิตา เป็นซอ
อันดับที่ 1

ครู

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
(อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ***

81

ทอง

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์
ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

72

เงิน

40

1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มีศิลป์
2. เด็กหญิงเจนจิรา ชะนากลาง

1. นายเชษฐพงษ์ ผึ้งทอง

3

ภาษาไทย

การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทร
วิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

65.4

ทองแดง

27

1. นางสาวกวิณนา แก้วพิมาย
2. นางสาววราภรณ์ ค่ําติรัมย์

1. นางสาวจาริณี ฤทธิ์พันธ์ม่วง
2. นางนงลักษณ์ ผายพิมาย

4

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

41

เข้าร่วม

23

1. เด็กหญิงวริศรา ใจเย็น

1. นายไพฑูรย์ สัตย์ซื่อ

5

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
(ประเภท 2) ม.1-ม.3 ***

94

ทอง

รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรณา กิจจาชาญชัยกุล
อันดับที่ 2 2. เด็กหญิงนวแพรว มะลิลา
3. เด็กหญิงวราพรรณ พันธุช์ ัย

1. นางโสภิต ภูมิค้า

1. นางศิริวรรณ อินทรนอก
2. นางอัจฉราพร เกตุกระทุม่

ลําดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

6

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
(ประเภท 2) ม.4-ม.6

80.8

ทอง

27

1. นางสาวจินตนาภรณ์ ปลั่งกลาง
2. นายวัชรินทร์ มองพิมาย
3. นายอนุวัฒน์ กาญจนดิษฐ์

1. นางทิพพา แก้วหนองแสง
2. นายสมพร บุญประมวล

7

คณิตศาสตร์

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

34.61

เข้าร่วม

58

1. นายนนทวร สุขจินดาเสถียร
2. นายปวริศ วัชรพาณิชย์

1. นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นางรัศมี สุขเกษม

8

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

66

ทองแดง

29

1. เด็กหญิงภคจิรา ฉ่ําเมืองปักษ์

1. นายธีรนันท์ นามเสริมศรี

9

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6

26.5

เข้าร่วม

40

1. นายชัยมงคล บริสุทธิ์
2. นางสาวสิริยา นึกงาม
3. นางสาวสุธิตา ประดิษฐ์วงษ์

1. นางนันท์นภัส เชิดฉาย
2. นางอมรา มานะดี

10 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

83

ทอง

41

1. นางสาวกฤตลักษณ์ จอดพิมาย
2. นางสาวสุรีรัตน์ อาจปรุ
3. นางสาวอมรรัตน์ ศรีเล็ก
4. นางสาวอินทรัตน์ จิตร์พิมาย
5. นางสาวเบญจรัตน์ ตรียมณีรัตน์

1. นางสาววลัยพร ตรีไธสง
2. นายสาธิต คู่พิมาย

11

ศิลปะ

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

86.25

ทอง

4

1. นายสหรัฐ โชตินอก

1. นางสาวนวภัทร สมานพันธ์

12 ศิลปะ

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

-1

-

1. นายศิลา ปั่นสุข

1. นางสาวนวภัทร สมานพันธ์

ลําดับ

หมวดหมู่

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

84.33

ทอง

9

1. นายชัยมงคล ฝ่ายเพชร

1. นางสาวกาญจนา ปัญญา

14 การงานอาชีพและ การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว
เทคโนโลยี
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ม.4-ม.6

89.17

ทอง

31

1. นางสาววารุณี ชอบพิมาย
2. นางสาวสุดารัตน์ ฉานพิมาย
3. นางสาวอารียา แก้วประเสริฐ

1. นางประไพพรรณ เปรื่องนา

15 การงานอาชีพและ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
เทคโนโลยี

88.57

ทอง

9

1. นางสาวกรกนก จอยนอก
2. นายชาญโชค ด้วงพิมาย
3. นางสาวปวีณา เชื่อฟัง

1. นางศิริลักษณ์ มนัสการ

16 การงานอาชีพและ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
เทคโนโลยี
(2D Animation) ม.1-ม.3

80

ทอง

11

1. เด็กชายพุทธพจน์ ช่วยสระน้อย
2. เด็กชายสิริภูมิ สุขจรรยา

1. นางสาวฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ
2. นายสิทธิกร พะวิขุณี

17 การงานอาชีพและ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

42

เข้าร่วม

30

1. เด็กชายปฐพี ศรีนอก
2. เด็กชายเอกวัฒน์ แสนโยธา

1. นางจรูญ ธรรมประชา
2. นางจิตร์นภา อุดมผล

18 การงานอาชีพและ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
เทคโนโลยี
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

72

เงิน

19

1. นายกิตติพงศ์ ภิญโญ
2. นายนนทกร สุขจินดาเสถียร

1. นายสนิท แก้วหนองแสง
2. นางสาวสุธาสินี สว่างศรี

19 การงานอาชีพและ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

71.6

เงิน

36

1. เด็กชายจุลดิษฐ์ ฉาพิมาย
2. เด็กหญิงวิชญาดา ศรีสว่าง
3. เด็กชายศิริพิชญ์ ธิติเสรี

1. นายวีรจินต์ นาคะนิเวศน์
2. นายสิทธิกร พะวิขุณี

13 ศิลปะ

รายการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.4-ม.6

นักเรียน

ครู

ลําดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
Impromptu Speech ม.4-ม.6

75.4

เงิน

29

1. นางสาวกนิษฐา เปรื่องนา

21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition
ม.1-ม.3

70

เงิน

13

1. เด็กหญิงญาณิตศรา จันทาจังหรีด 1. นางสมจิตต์ ดาวไธสง

22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ม.1-ม.3

77

เงิน

25

1. เด็กหญิงจิตราพร เบาแรง
2. เด็กหญิงชญาดา อยู่สุข
3. เด็กชายชลันธร ท่าหลวง
4. เด็กชายชุมสิน สินชุม
5. เด็กหญิงเมธาวสี จรัสรังสีชล

1. นางสาวสาวิตรี แก้วเก่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก

23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

89.66

ทอง

8

1. นางสาวปานทิพย์ เสาวภา

1. MissXiong Chunji

24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

72.01

เงิน

7

1. เด็กหญิงกัตติกา แขพิมาย

1. นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา

25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

22.66

เข้าร่วม

41

1. นางสาวประกายแก้ว อรัญวาส

1. นายอํานวย ทวี

26 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

80.58

ทอง

12

1. นางสาวธนัญญา ปะรุนรัมย์
2. นางสาวศศิมา ฉาไธสง
3. นางสาวอรทัย เสริมศรี

1. นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา ศรีสวัสดิ์

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

*** ได้ผ่านเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

นักเรียน

ครู
1. นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร

