
สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
โรงเรียนประชานิมติพิทยานุกูล สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บงึกาฬ)

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน คร ั�งที� 69 ปีการศกึษา 2562 ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัตอ่คาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคม
เดมิ) ม.4-ม.6

-1 - 1. นายศภุกติต์
  จนัทะม ั�น
 

1. นาย
เจษฎา  หอม
สมบตัิ
 

2 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

66 ทองแดง 15 1. เด็กหญงิณฐั
ธดิา   ชมมี
 

1. นายสรุศกัดิ �
  พลไทสงค์
 

3 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์
ม.1-ม.3

69 ทองแดง 13 1. เด็กหญงิ
จนิตนา   นนัตะ
ไชย
2. เด็กหญงิ
รุง่อรุณ    ตน้
กญัญา
3. เด็กหญงิสพุชิ
ชา   กระสงิห์ 
 

1. นางสาวอุ
มาพร
  แขง่ขนั
2. จ.ส.อ.จกัรา
ชยั
  คณุสมบตัิ
 

4 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องบนิพลงัยาง ประเภท
บนินานสามมติ ิ(3D) ม.1-ม.3

100 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กชายศภุ
วุฒ  พนัธ์วริยิะ
กลุ
2. เด็กชายอนั
ญญา   สวุรรณ
จนัทร์
 

1. จ.ส.อ.จกัรา
ชยั
  คณุสมบตัิ
2. นางสาวอุ
มาพร
  แขง่ขนั
 

5 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องบนิพลงัยาง ประเภท
บนินาน ปลอ่ยอสิระ ม.1-ม.3

98 ทอง รองชนะ
เลศิอนัดบั

ที� ๒

1. เด็กชายยศธ
ชยั  อตัตพมิพ์
2. เด็กชายสทุธิ
พงษ์   กองออ่น
ศรี
 

1. จ.ส.อ.จกัรา
ชยั
  คณุสมบตัิ
2. นางสาวอุ
มาพร
  แขง่ขนั
 

6 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญงิมะลิ
วนั   เพียงจนัทร์
2. เด็กชาย
รฐัธรรมนูญ  
รุง่เรือง
 

1. นายฉตัรชยั
  สจุรติ
2. นางสาว
อมรรตัน์   ศรี
ภริมย์
 

7 สงัคมศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาว
กาญจนา   คาํ
เจรญิ
2. นายอภชิาติ
  วณิโรจน์
 

1. นายฉตัรชยั
  สจุรติ
2. นางสาว
อมรรตัน์  ศรี
ภริมย์
 

8 สขุศกึษา และ
พลศกึษา

การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและ
พลศกึษา ม.1-ม.3

76 เงนิ 13 1. เด็กชายนนัท
ชยั   เทอืงสขุ
2. เด็กหญงิวร
วรรณ    วงค์
ทอง
 

1. นางณฐัฏมิา
  ศรีพรหมษา
2. นาย
นิยม  ศรีนุกลู
 

9 สขุศกึษา และ การแขง่ขนัตอบปญัหาสขุศกึษาและ 64 ทองแดง 18 1. นางสาวพร 1. นางณฐัฏมิา



พลศกึษา พลศกึษา ม.4-ม.6 พมิล    บวัลอย
2. นางสาวสภุา
พร   โพธิ �ศรี
 

  ศรีพรหมษา
2. นาย
นิยม  ศรีนุกลู
 

10 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะ
ตดิ ม.1-ม.3

-1 - 1. เด็กหญงินารี
เนตร   ขนัเงนิ 
2. เด็กหญงิ
ปนดัดา   สม
ทรง 
 

1. นางสาวอุ
มาพร
  แขง่ขนั
2. นายศวิาวุธ
  วเิวก
 

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

-1 - 1. เด็กหญงิอารี
ยา   โคตรดี
 

1. นางสาว
อมรรตัน์  ศรี
ภริมย์
 

12 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอส
เวร์ิด) ม.1-ม.3

78 เงนิ 7 1. เด็กหญงิพร
ทพิย์   เสนเพ็ง
2. เด็กหญงิสตุา
ภทัร   ฝั�งซา้ย
 

1. นางสาว
นิภาพร   แกน่
ทา้ว
2. นางสาว
อมรรตัน์  ศรี
ภริมย์
 

13 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัตอ่ศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอส
เวร์ิด) ม.4-ม.6

76 เงนิ 12 1. นายเอราวณั
  ปตัติ
 

1. นางสาว
นิภาพร   แกน่
ทา้ว
 

14 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์กระทงดอกไมธ้ปู
เทยีนแพ ม.1-ม.3

95 ทอง ชนะเลศิ 1. เด็กหญงิจุฑา
รตัน์   กะลีพดั
2. เด็กหญงิณฐั
กมล   ชมมี
3. เด็กหญงินิต
ยา   ยนต์
ทองหลาง
4. เด็กชายวรา
กร   กลิ�นบปุผา
5. เด็กชาย
สทิธชิยั   วงคศ์รี
ชา
6. เด็กหญงิสุ
กญัญา   นนัตะ
ไชย
 

1. นายสรุศกัดิ �
  พลไทสงค์
2. นางสาว
นิภาพร   แกน่
ทา้ว
3. นางภานุ
มาศ   พมิ
โยธา
 

15 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์บายศรีสูข่วญั ม.4-
ม.6

96 ทอง ชนะเลศิ 1. นางสาว
จนัทมิา   วงษ์
ธานี
2. นางสาว
ธนญัญา   พอ่
โคตร
3. นางสาว
วาสนา   อยูแ่ร่
4. นางสาวสุ
กญัญา   ทอง
อาจ
5. นางสาวอาที
น้า   สงักจิ
6. นางสาวเดอืน
เพ็ญ  นารนิ
 

1. นายสรุศกัดิ �
  พลไทสงค์
2. นางสาว
นิภาพร   แกน่
ทา้ว
3. นางภานุ
มาศ   พมิ
โยธา
 

16 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบชื�น
ม.1-ม.3

85.5 ทอง 4 1. เด็กหญงิพชั
ณีภรณ์   โคตร
ภกัดี
2. เด็กหญงิมาลิ

1. นางณฐัฏมิา
  ศรีพรหมษา
2. นางสาวอุ
มาพร



กา   ยะตะโคตร
3. เด็กหญงิอรสิ
รา   ทนทอง
 

  แขง่ขนั
 

17 การงานอาชีพ การแขง่ขนัการจดัสวนแกว้ ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาว
นยันา   ศรีละกจิ
2. นางสาวสภุา
พร  โพธิ �ศรี
3. นางสาว
อภญิญา   วรศริิ
 

1. นางณฐัฏมิา
  ศรีพรหมษา
2. นายศวิาวุธ
  วเิวก
 


