
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

1 ภาษาไทย การแข่งขันการ
อ่านเอาเร่ือง 
(อ่านในใจ) ม.1-
ม.3 

67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุจรี  อ่อนสมบัติ 
  

1. นางวัน
เพ็ญ  การสอน 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันการ
อ่านเอาเร่ือง 
(อ่านในใจ) ม.4-
ม.6 

72 เงิน 8 1. นางสาวศรัญญา  พานิช 
  

1. นางวิมล
รัตน์  คุณเวียน 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันการ
เขียนเรียงความ
และคัดลายมือ 
ม.1-ม.3 

62 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราภา  อันทามา 
  

1. นางวัน
เพ็ญ  การสอน 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันการ
เขียนเรียงความ
และคัดลายมือ 
ม.4-ม.6 

92 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวอรวรรณ  ประหุ
ปะไพ 
  

1. นางวัน
เพ็ญ  การสอน 
  

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขัน
สร้างสรรค์
ผลงาน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3 

82 ทอง 7 1. เด็กชายทรงยศ  ยศกล้า 
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งาม
สะพรั่ง 
  

1. นาย
มนัสวี  โนน
หนองคู 
2. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
  

6 คณิตศาสตร์ การแข่งขัน
สร้างสรรค์
ผลงาน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

46.75 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอาภาศิร ิ แท่น
ประทุม 
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิื
มาตย ์
  

1. นางสาว
มนัสวี  โนน
หนองคู 
2. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
  

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ม.1-ม.3 

28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทร์ดา
หรา  จัตว ี
  

1. นางสาวปิยะ
พร  ภวภูตานนท ์
  

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ม.4-ม.6 

66 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรินทร์  สัง
สุวรรณ 
  

1. นางสาวปิยะ
พร  ภวภูตานนท ์
 
  



9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.
1-ม.3 

0 เข้าร่วม  1. เด็กชายพสิษฐ ์ ครุฑยักษ์ 
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ช่วย
รัมย์ 
3. เด็กหญิงเยาวภา  แก้ว
ขวัญข้า 
  

1. นางลัด
ดา  ปักสังคะเนย์ 
2. นางสาวภัทร
นันท ์ รัตนพันธ์ 
  

10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.
4-ม.6 

28.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปาริฉัตร  ฤทธิ์
ศาสตร์ 
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทรัพย์
ค าจันทร์ 
3. นายอาทิตย ์ ศรีนนท์ 
  

1. นายสม
พร  เหล่าทอง
สาร 
2. นางสาวภัทร
นันท ์ รัตนพันธ์ 
  

11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการ
แสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 
(Science 
Show) ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คุ้มไพ
ทูรย์ 
2. เด็กหญิงศุภสิน  ชัยชนะ 
3. เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์บุด
ศรี 
  

1. นางช
ลิฏา  ยศดา 
2. นางสุ
กัญญา  โยธา
ยุทธ 
  

12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
เครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบิน
นาน (โดยการ
ติดล้อบินขึ้นจาก
พื้น) ม.1-ม.3 

75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณะ  วานิชย ์
2. เด็กชายธิชาวุธ  วงษ์นอก 
  

1. นายวิรุฬ  คุณ
เวียน 
  

13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
เครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบิน
ไกล (โดยการ
ปล่อยด้วยมือ) 
ม.1-ม.3 

62 ทองแดง 5 1. เด็กชายอดิเทพ  พลค า 
2. นายโอภาส  ชะช า 
  

1. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
  

14 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
เพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

85.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงนันธิดา  บุญมา 
2. เด็กหญิงพรพิมล  ปะนา
โต 
3. เด็กหญิงพรวาร ี ต้ายไธ
สง 
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  ภูมิ
นา 
5. เด็กหญิงอารยา  คุ้มเขว้า 
  

1. นางสาวอัจฉ
รีย์  ปีนะเก 
2. นางสาว
ณัฏฐา  ราชมูล 
  

15 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.
4-ม.6 

89 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. นายธนวัฒน ์ พาเพชร 
2. นายธีรภัทร  เอกรักษา 
3. นางสาวบุญธิญา  นามกุน ี
4. นางสาววราภรณ์  แซ่ซู 
5. นางสาวศิริลักษณ์  สืบ
สุนทร 
  

1. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
2. นายกฤษณะ
พงศ์  สงคง 
  



16 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
มารยาทไทย ม.
1-ม.3 

80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอด
พิกุล 
2. เด็กชายยุทธพล  หารฮุย 
  

1. นายภานุ
พงษ์  วังหนอง
เสียว 
2. นางสาว
ณัฏฐา  ราชมูล 
  

17 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
มารยาทไทย ม.
4-ม.6 

85 ทอง 7 1. นายอัครเดช  โยทัยเท่ียง 
2. นางสาวเจนจิรา  ผิวเฮ่า
ขา 
  

1. นายวัน
ชัย  ดอกไม้ทอง 
2. นายภานุ
พงษ์  วังหนอง
เสียว 
  

18 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันแอโร
บิก ม.1-ม.6 

- - - 1. นางสาวกัลยา  กันโพน
งาม 
2. นายค าภีร ์ มีบุญมาก 
3. นางสาวจรัสพร  อารมณ์
เย็น 
4. นางสาวจันทร์จิรา  สิง
มาดา 
5. นางสาวชลธิชา  ลีหล้า
น้อย 
6. นายณัฐวัช  ศรีสุข 
7. นางสาวนิืภาพร  รินรุด 
8. นางสาวนีรนุช  สุวรรณ
ชาดา 
9. นางสาวพัชรินทร์  สัง
สุวรรณ 
10. นางสาววาสนา  บุญ
มาพิลา 
11. นางสาวศรัญญา  พานิช 
12. นางสาวสุกัญญา  ชัย
ชนะ 
13. นางสาวอาภาศิร ิ แท่น
ประทุม 
14. นางสาวเจนจิรา  ปัก
กาโล 
15. นางสาวเจนจิรา  โพธิื
มาตย ์
  

1. นายบุญ
ยงค์  ภูยืด 
2. นาย
อดิศร  จันทร์สด 
3. นายสม
พร  เหล่าทอง
สาร 
4. นางสาวธนา
พร  ทมเจริญ 
  

19 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.
1-ม.3 

- - - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โค
จันดี 
2. เด็กหญิงพรนภา  สัืบ
สุนทร 
  

1. นาย
อดิศร  จันทร์สด 
2. นายบุญ
ยงค์  ภูยืด 
  

20 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.
4-ม.6 

- - - 1. นางสาวนิราวรรณ  พิมพ์
ดี 
2. เด็กชายสิรินันท ์ ลาดนา
เลา  

1. นาย
อดิศร  จันทร์สด 
2. นายบุญ
ยงค์  ภูยืด  



21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ม.
1-ม.3 

-1 -  1. เด็กชายศักดิ์ศิริ  ล่ืหล้า
น้อย 
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
  

22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ม.
4-ม.6 

76 เงิน 6 1. นายปิยวัฒน ์ สัตบุตร 
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
  

23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียน
ภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.
3 

-1 -  1. เด็กชายวุฒินันท ์ พันธ์
มหา 
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
  

24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียน
ภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.
6 

78 เงิน 5 1. นายธนากร  เกสร 
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
  

25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียน
ภาพไทยสีเอก
รงค์ ม.4-ม.6 

86 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงยุภาพร  ปังศร ี
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
  

26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด 
ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กชายปิืยะ
ราช  ประกอบกิจ 
2. เด็กชายภานุพงษ ์ คุณ
วัฒน ์
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
2. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
  

27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-
ม.6 

78 เงิน 6 1. นายวีระพงษ ์ คุ้มไพฑูรย์ 
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
  

28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน
ประติมากรรม 
ม.4-ม.6 

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. นายธัญญาฤทธิ ์ พะโยโค 
2. นางสาวอรัญญา  มาลัย 
3. นางสาวแพรวนภา  เอี่ยม
ใส 
  

1. นางสาวปิย
นุช  ทองล้น 
2. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
  

29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.4-
ม.6 

80.05 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตติ   เลิศนา 
2. นายณัฐวิชช ์ อธิโรจน์
ธนสาร 
3. นางสาวปรียานุช  โคกสี
นอก 
4. นายวิทวัฒน ์ แก้วสีไว 
5. นายศราวุธ  ปะริวันตัง 
6. นายอิสระ  สุโทวา  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
2. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
3. นาย
นครินทร์  ภูยืด 
  

30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

87.33 ทอง 5 1. นายกฤษฎา  ลีหล้าน้อย 
  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
  



31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

-1 -  1. นางสาว พลอย
ไพลิน  พันธ์พิศ 
  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
  

32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

82.66 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวขวัญจิรา  กิ้น
โบราณ 
  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
  

33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

- - - 1. นางสาวปรียานุช  โคกสี
นวล 
  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
  

34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.
4-ม.6 

- - - 1. นางสาวรุจิรา  ทาโพธิ์
ทอง 
  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
  

35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาอาเซียน 
ASEAN QUIZ 
ม.1-ม.3 

- - - 1. เด็กหญิงบุษบา  จันหอม 
2. เด็กหญิงอนันต์ญา  สม
ฤทธิ ์
  

1. นาย
วรัญญู  เรืองรัมย์ 
2. นางพร
ทิพย ์ ศรีโยไว 
  

36 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน A 
Math ม.4-ม.6 

- - - 1. นายพีรณัช  ครุฑยักษ ์
  

1. นางสาว
มนัสวี  โนน
หนองคู 
  

37 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันซูโดกุ 
ม.4-ม.6 

- - - 1. นายด ารงศักดิ ์ แก้วหา
วงษ์ 
  

1. นางสาว
มนัสวี  โนน
หนองคู 
  

38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเด่ียว
ดนตรีพื้นเมือง 
(เด่ียวแคน) ม.1-
ม.6 ม.1-ม.6 

- - - 1. นายธนกร  ยอดสะเทิน 
  

1. นายไมตรี  ปะ
วะเสนะ 
  

39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.
1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภณัฐ  คุ้มสุวรรณ 
2. นางสาวสิริลักษณ ์ ศึก
นอก 
  

1. นางสาววิจิ
ตราภรณ์  กมล
เลิศ 
2. นายธี
ระวัฒน ์ นามปะ
เส  

40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
สร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.
4-ม.6 

82 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวนีรนุช  วรรณชา
ดา 
2. นางสาวสุกัญญา  ชัยชนะ 
  

1. นาย
ไชยวัฒน ์ วิเชียร
ไชย 
2. นางสาวกนก
พร  ผลสง่า  



41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-
ม.3 

76 เงิน 9 1. เด็กชายปิยะราช  ล่อดง
บัง 
2. เด็กชายสิทธิโชค  แน่น
ชาร ี
  

1. นาย
ไชยวัฒน ์ วิเชียร
ไชย 
2. นางสาวกนก
พร  ผลสง่า 
  

42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
สร้าง 
Webpage 
ประเภท CMS 
ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผ่ือน
ภิญโญ 
2. เด็กชายศักดิ์ศิริ  ลีหล้า
น้อย 
  

1. นางสาววิจิ
ตราภรณ์  กมล
เลิศ 
2. นายธี
ระวัฒน ์ นามปะ
เส 
  

43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
สร้าง 
Webpage 
ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

80 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูเรือง 
2. เด็กชายปิยราช  ล่อดงบัง 
  

1. นาย
ไชยวัฒน ์ วิเชียร
ไชย 
2. นางสาวกนก
พร  ผลสง่า 
  

44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
สร้าง 
Webpage 
ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 

75 เงิน 6 1. นางสาวสงกรานต ์ เรือง
ศิริ 
2. นายอัษฎาวุธ  ย่องมณี 
  

1. นายธี
ระวัฒน ์ นามปะ
เส 
2. นางสาววิจิ
ตราภรณ์  กมล
เลิศ 
  

45 คอมพิวเตอร์ การประกวด
โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-
ม.3 

-1 -  1. นางสาวขนิษฐา  บุญเชิด 
2. นางสาวบุษยา  หอมดี 
3. นางสาววิภามาศ  มะลา
ไวย ์
  

1. นาย
ไชยวัฒน ์ วิเชียร
ไชย 
2. นางสาวกนก
พร  ผลสง่า 
  

46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 

79 เงิน 7 1. นายปิยวัฒน ์ สัตบุตร 
2. นายวีระพงษ ์ คุ้มไพทูลย์ 
  

1. นาย
พงศธร  ผ่าน
ส าแดง 
2. นายกฤษณะ
พงศ์  สงคง 
  

 

 


