
รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 
ภาษาไทย ม.1-ม.3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.1-ม.3 
1.เด็กหญิงยลลัดดา บัวอินทร์ 1.นางสาวอไร   จันทรวดี 61 ทองแดง 

ภาษาไทย ม.4-ม.6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 1.นางสาววณิดา    สุวรรณเกิด 1.นางสาวอรนุช   ทองชิต 78 เงิน 
ภาษาไทย ม.1-ม.3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงธมลวรรณ งามนาท 1.นางสาวศจี    พิทักษ์วงศ์ 60 ทองแดง 

ภาษาไทย 
 

ม.4-ม.6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 1.นางสาวกันตพิชญ์ ราชรักษ์  1.นางสาวอรนุช  ทองชิต 72 เงิน 

ภาษาไทย ม.1-ม.3 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงธารารัตน์  เจิมชัยมงคล 1.นางสาวศจี    พิทักษ์วงศ์ 60 ทองแดง 

ภาษาไทย ม.4-ม.6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  1.นางสาวณัฐธัญญา จตุรวัชรนาถ 1.นางสาวอรนุช  ทองชิต 84 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

ทอง 

ภาษาไทย ม.4-ม.6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

1.นางสาวพลอยชมพู   ช่วงเสน 1.นางสาวอรนุช ทองชิต 76 เงิน 

ภาษาไทย ม.1-ม.3 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11 (6บท) ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงชยิกา     เทพชู 
2.เด็กหญิงวรัมพร   ส้มแก้ว 

1.นางสาวอุไร  จันทวดี 67 ทองแดง 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 
ภาษาไทย ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 

ม.1-ม.3 
1.เด็กหญิงปิยวรรณ พรหมสนิท 
2.เด็กหญิงสุวรา   เสริมษมา 

1.นางรพินท์นิภา   พรหมจรรย์ 73.46 เงิน 

ภาษาไทย ม.4-ม.6 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
(ม.4-ม.6) 

1.นางสาวชนากานต์ วิชัยดิษฐ์ 1.นางรพินท์นิภา   พรหมจรรย์ 70.05 เงิน 

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1.เด็กชายดลธรรม   คงประชุม 
2.เด็กชายวงศ์วริศ   โรจนสารมัภกิจ 

1.นางปณิตา   ทองวิเศษ 
2.นายอุกฤษฏิ์   เทพศิริ 

64 ทองแดง 

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

1.เด็กชายธัชพล  จงขจรพงษ์ 
2.เด็กหญิงเบญญาดา   ประคองบุศย์ 

1.นางนพรัตน์  ช่วยเหลื่อม 
2.นางสาวธัญธิดา  ชมภูธร 

73 เงิน 

คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

1.นางสาวนันท์นภัส   ยินดี 1.นางสาวสินีนาฎ แซ่โล้ง 61 ทองแดง 

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงสรัลรัตน์ ปจันทบุตร 1.นางสาวอภัยรัตน์  คงวัชระ 65 ทองแดง 

คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1.นางสาวเบญจมาศ เมฆะกิติวงศ์ 1.นางสาวอภัยรัตน์  คงวัชระ 65 ทองแดง 

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

1.เด็กชายวนัสบดี  สุขแจ่ม 
2.เด็กหญิงสราสินี ปิยะรัตน์ 
3.เด็กหญิงอริสรา  พรหมนุช 

1.นางสาวอรวรรณ จรัญรักษ์ 75 เงิน 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ม.4-ม.6 
1.นางสาวพิมพ์แพรพรรณ หนูเนียม 
2.นางสาวมุกมัลดา     ทวีเฉลิมดิษฐ์ 
3.นางสาวสิริกร          ข าโพธิ์ทัย 

1.นางสาวอฑิตา เชื้อจักร์ 68 ทองแดง 

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(ScienceShow) ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงชัชพิมุข   เพชรรัตน์ 
2.เด็กหญิงณัฐนันท์  เฉลิมวงศ์ 
3.เด็กหญิงประภัสสร จูศิริพงษ์กุล 

1.นางสาวณัฐณิชา  ปวีณพงศ์ 73 เงิน 

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(ScienceShow) ม.4-ม.6 

1.นางสาวธัญวรัตน์   ด าชะอม 
2.นางสาวธิดารัตน์   เรืองศรี 
3.นางสาวพิรุณพร    ศิริภักดิ์ 

1.นางสาวณัฐณิชา  ปวีณพงศ์ 81 ทอง 

สังคมศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

ม.4-ม.6 การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.4-ม.6 1.นางสาวกมลชนก  จันทราพงศ์พันธ์ 
2.นางสาวกานต์ชนิสรณ์ เกตุแก้ว 
3.นางสาวนันฑริญา แก้วดารา 
4.นางสาวนารีรัตน์   เพชรรัตน์ 
5.นางสาวสิรภัทร    โชคชัยปถัมาพร 

1.นางสาวสสิธร   ทองจันทร์ 
2.นางสาวธีรตา    สอนดี 

80.75 ทอง 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.1-ม.3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงพัชรพร   ศรีสมร 1.นางสาวฉัตร์นลิน  หีตอักษร 72.51 เงิน 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.4-ม.6 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 1.นางสาวณิชาภัทร แพรกปาน 1.นางสาวธีรตา   สอนดี 75 เงิน 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.1-ม.3 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชายกันตินันท์ พงศ์ธิติเมธี 
2.เด็กหญิงทักษพร  สุบรรณ์ 

1.นางสาวกานต์พิชชา  หีตอักษร 
2.นางสาวฉัตร์นลิน      หีตอักษร 

73.3 เงิน 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ม.1-ม.3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงฐิติรัตน์   ทวี 1.นายรชานนท์     นุ่นสังข์ 89 
รองชนะเลิศ

อันดับ2 

ทอง 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
 

ม.4-ม.6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1.นางสาวปิติญา  เกษเพชร 1.นายรชานนท์     นุ่นสังข์ 67 ทองแดง 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ม.1-ม.3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงปาจรีย์ ณ บุญโณ 1.นายรชานนท์     นุ่นสังข์ 93 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภท
หญิงม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงนภเกตน์ วงษ์แหวน 1.นายวิธาน    สุชาต ิ 91 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภท
หญิง 

1.นางสาวจอมขวัญ   บุญน า 1.นายวิธาน     สุชาติ 85 ทอง 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 

ศิลปะ-ดนตรี ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงนันทนัช   จิตต์นิยม 1.นายอรรถพร   แซ่โก้ 85.33 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

1.นางสาวจอมขวัญ  บุญน า 1.นายสกลธ์     เภาสู่ 87.33 
ชนะเลิศ 

ทอง 

ศิลปะ-ดนตรี ม.1-ม.3 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-
ม.3 

1.เด็กหญิงกมลชนก  วิชัยดิษฐ 
2.เด็กหญิงกฤษณา     คงระเรื่อย 
3.เด็กหญิงกัญจนิกข์    สุทธิช่วย 
4.เด็กหญิงชนนิกานต์    ไกรทอง 
5.เด็กหญิงชุติมณฑ์    ปริชาตินนท์ 
6.เด็กหญิงญาณิศา    อ่อนทอง 
7.เด็กหญิงฑีรนันท์     หนูแปลก 
8.เด็กหญิงณฐอร       บัวเสถยีร 
9.เด็กหญิงณีรนุช     ทองบุญชู 
10.เด็กหญิงธนัญญา   ช่วยสงค์ 

1.นางวันเพ็ญ    ตั้งชวลิต 
2.นายสกลธ์      เภาสู่ 
3.นายอรรถพร   แซ่โก้ 
4.นายวิธาน       สุชาติ 
5.นางสาวกรวิวรรณ์ ต าปาน 
6.นางสาวชุลีพร     แก้วนาบอน 
 

82.67 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ทอง 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   
11.เด็กหญิงนันท์ชพร   มงคลทองสิริ 
12.เด็กหญิงนันท์นภัส  อิสระวัฒนา 
13.เด็กหญิงพราวรวีร์   โอชา 
14.เด็กหญิงพิชญธิดา   เรืองทองฉิม 
15.เด็กหญิงภฐฤกษ์     ลัมภเวช 
16.เด็กหญิงภัคพร     ชัยสงคราม 
17.เด็กหญิงมุห์ทิตา   คงสุข 
18.เด็กหญิงวริศรา     สุพัฒนุกุล 
19.เด็กหญิงศสิมา     อ่วมทองดี 
20.เด็กหญิงสอนสุริยา  สองเมือง 
21.เด็กหญิงสิริยากร    คงคาชัย 
22.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ปานใจนาม 
23.เด็กหญิงอิสรีย์        คงเดิม 
24.เด็กหญิงเตชินี       แซ่คู 
25.เด็กหญิงเปรม      เปาอินทร์ 
26.เด็กหญิงเมธาพร    พัฒนพงศ์ 
 

ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงเกษมณี    นาคประดิษฐ์ 1.นางสาวศุภรัตน์   สุราษฎร ์ 74 เงิน 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

1.นางสาวสุธาทิพย์   ทองฤทธิ์ 1.นางสาวเมย์ธิณี    แซ่ติ้ง 87.6 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

ทอง 

ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.1-ม.3 

1.นางสาวเบญจมาศ  วิชัยดิษฐ 1.นางสาวจรีพร  เรืองภาณุพันธ์ 80.2 ทอง 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  
ม.4-ม.6 

1.นางสาวนณชนก  จิตต์ประกอบ 1.นางสาวจรีพร  เรืองภาณุพันธ์ 75.4 เงิน 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.4-ม.6 

1.นางสาวจีรนันทร์  รักษายศ 
2.นางสาวลออรัตน์  แจ่มแจ้ง 
3.นางสาวสุธาสินี    แก้วช านาญ 
4.นางสาวอุบลวรรณ  สุขโต 
5.นางสาวเบญญาดา   อินปราบ 

1.นางจันทมาศ  ภูวพัฒน์ 
2.Miss Bianca  Huyerman 

78 เงิน 

ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงฑริตา    หิรัญวรกร 
2.เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ 

1.นางพรพิมล   ศิริรัตน์ 
2.นางสาวอัจฌราวรรณ แซ่ตัน 

92 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

ทอง 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

1.นางสาวอนันตญา  แซ่ตั้น 1.นางสาวเมย์ธิณี  แซ่ติ้ง 
 

100 
ชนะเลิศ 

ทอง 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 

ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.3 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  ประจง 
2.เด็กหญิงณัชฐิฌา    ทาหาญ 

1.นางสาวลลิตา   เพชรเขียว 
2. MissLong      Yuxin 

89.83 ทอง 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 1.นางสาวปิยพัชร     บุญอุทัย 
2.นางสาวอิสราภรณ์  อมรปิยะกฤษฐ์ 

1.นางสาวลลิตา   เพชรเขียว 
2.นางสาวพิชญา  จริงจิตร 

79 เงิน 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

1.นางสาวฐิตารีย์  บุญช่วย 
2.นางสาวศุภักษร   แสนสุทธวิจิตร 

1.นางสาวลลิตา เพชรเขียว 
2.Miss Yan  Chenhong 

77.33 เงิน 

ภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 1.นางสาวกชกร  ขรัวทองเขียว 
2.นางสาวชนากานต์  แก้วประจุ 
3.นางสาวณัฐพร      สีชาทุม 
4.นางสาวนนลิณี      ค าแก้ว 
5.นางสาวศศิวิมล     พินิจ 

1.นางสาวพิชญา  จริงจิตร 
2. Mr. Beili   Zhang 

84.3 ทอง 

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
( Comic Strip)  ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงณัฐณิชา   สุขาทิพย์ 
2.เด็กหญิงนงพงา  ชมอินทร์ 

1.นางสาวฐิตาภา   สายัณห ์ 63 ทองแดง 

คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
( 2D Animation ) ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงจิรัชยา    จินตนากรพันธ์ 
2.เด็กหญิงวรารัตน์   นิลจันทร์ 

1.นางสาวฐิตาภา   สายัณห ์ 67.33 ทองแดง 

คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

1.นางสาวศิรประภา   งามสุทธิ์ 
2.นางสาวศิริญญา      ณุวงศ์ศรี 

1.นางสาววัลย์ลียา   ชูศักดิ์ 65 ทองแดง 



รายงานผลการแข่งขันโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.เขต 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 

   

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ รายการ ชื่อ-สกุล ครูผูฝ้ึกสอน คะแนน เหรียญ 

คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้าง Motion  
Infographic 
ม.4-,.6 

1.นางสาวญาณิกา     ก่อกิจไพศาล 
2.นางสาวพลอยชมพู   โรจน์รุ่งไพศาล 

1.นางสาวฐิตาภา   สายัณห ์ 86 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ทอง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1-ม.3 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน 
ม.1-ม.3 

1.เด็กหญิงนลินา   วิพลชัย 
2.เด็กหญิงนัชชา   เกลี้ยงเกลา 
3.เด็กหญิงสุชาดา   สุธาโภชน์ 

1.นางสาวอรวรรณ จันทรมณี 
2.นางสาวภิญญาพัชร์   ถาวรพร 
 

78 เงิน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4-ม.6 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน 
ม.4-ม.6 

1.นางสาวบัณฑิตา   ปั้นนุ้ย 
2.นางสาวรัตติมา    วัยพรรณธ์ 
3.นางสาวสตกมล    อาจสุวรรณ์ 

1.นางสาวอรวรรณ จันทรมณี 
2.นางสาวภิญญาพัชร์   ถาวรพร 
 

87 
ชนะเลิศ 

ทอง 


